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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit ieri reprezentanți ai oamenilor muncii 

care h adresat conducerii partidului vibrante omagH cu prilejul implinirii a 35 de ani 
de la revoluția de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă 

Delegația Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, luni după-amiază, delegația 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Iosif Banc, Constantin Dăscă- 
lescu, Gheorghe Oprea, vicepreședinți 
ai Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, Gheorghe Buruc, Erou al 
Muncii Socialiste, șef de echipă la în
treprinderea „23 August", Viorel Ște- 
fănescu, președintele Uniunii sindi
catelor din metalurgie și construc
ții de mașini, Ilie Bologa, președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie". Elena Florea, șef de 
brigadă la grupul de construcții al 
șantierului 3 din Capitală, Ion Dra
gan, maistru la întreprinderea „Poli- 
color" din București.

La primire au participat tovarășii 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Ilie Rădulescu, Iosif Kovacs, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășul Gheorghe Buruc 

« a spus : „Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, al Împlinirii a 35 de ani 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din România, ingăduiți-ne ca, 
în numele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, al clasei muncitoare, 
să vă exprimăm dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, mult
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși.
Doresc să încep prin a mulțumi Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii, tuturor consiliilor oamenilor muncii, 
clasei noastre muncitoare, precum și tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru urările 
adresate nouă, conducerii de partid și de stat, cu prilejul 
împlinirii a 35 de ani de Ia victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Apre
ciem aceasta ca o expresie a angajamentului Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, al clasei noastre munci
toare de a înfăptui neabătut, ca și pină acum, politica 
internă și externă a partidului — politică ce corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale întregului nostru popor.

într-adevăr, clasa muncitoare sub conducerea parti
dului comunist a avut rolul hotăritor in înfăptuirea 
insurecției naționale acum 35 de ani. Ea a dus pe umerii 
săi, dind grele jertfe, atit lupta împotriva dictaturii mili- 
taro-fasciste. lupta de eliberare națională și socială, cit 
și lupta pentru transformări democratice, revoluționare, 
pentru victoria construcției socialiste in România.

Se poale spune că istoria modernă a României este 
indisolubil legată de clasa noastră muncitoare ; ea a fost 
aceea care, sub conducerea comuniștilor, a determinat 
toate transformările din România, a asigurat eliberarea 
pentru totdeauna a poporului de sub dominația burghezo- 
moșierească și de sub dominația imperialistă. Trecerea 
puterii politice in miinile clasei muncitoare, în alianță 
cu țărănimea, cu celelalte categorii sociale, a făcut ca 
poporul să devină cu adevărat stăpin pe destinele saie 
și să-și făurească în mod conștient propriul său viitor.

Sint cunoscute marile înfăptuiri din anii socialismului 
in care clasa muncitoare s-a afirmat cu putere ca prin
cipală forță socială și clasă conducătoare a națiunii noas
tre socialiste. Puternica dezvoltare a industriei noastre 
— care produce astăzi de 42 de ori mai mult decit m 
1950 — a dus și Ia creșterea clasei muncitoare, a nive
lului său profesional, politic și cultural. împreună cu 
clasa muncitoare, toate celelalte categorii sociale s-au 
transformat radical, ceea ce a dus la înfăptuirea unei 
unități depline intre toți oamenii muncii, fără deosebire

de naționalitate, a unității strinse a întregului nostru 
popor in jurul partidului. Tocmai datorită acestui fapt 
am putut obține marile realizări din anii construcției 
socialiste.

Acum, la a 35-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, poporul român se prezintă cu reali
zări deosebite în dezvoltarea economico-socială a patriei. 
Odată cu dezvoltarea economiei, a crescut continuu 
nivelul de trai material și spiritual al poporului. Faptul 
că în acest cincinal veniturile oamenilor muncii, ale în
tregului popor vor crește cu peste 30 la sută demonstrea
ză, încă o dată, faptul că întreaga politică a partidului 
nostru comunist are drept scop ridicarea continuă a Pa
triei pe noi culmi de civilizație și progres, creșterea 
bunăstării poporului — țelul suprem a tot ceea ce în
făptuim și realizăm in România pe calea socialismului.

Ne pregătim pentru Congresul al XII-lea care va trasa 
noi obiective in vederea înfăptuirii Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate si de 
înaintare spre comunism. Fără îndoială că vom încheia 
acest an și anul 1980, întregul cincinal actual, cu rezul
tate remarcabile în toate domeniile de activitate. Vom 
pune astfel o bază trainică viitorului plan cincinal, urmă
toarei etape de dezvoltare a patriei noastre.

Aș dori cu acest prilej — al sărbătoririi împlinirii a 35 
de ani de la insurecția națională — să adresez clasei 
noastre muncitoare, tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, un salut călduros, cele mai calde 
felicitări pentru tot ceea ce a realizat, precum și urarea 
de noi și noi succese în întreaga activitate.

Adresez Consiliului Național, tuturor consiliilor oame
nilor muncii urarea de a-și îndeplini in cele mai bune 
condiții rolul important pe care-1 au în cadrul demo
crației noastre socialiste, care asigură participarea directă, 
nemijlocită a maselor largi populare Ia conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, a întregii politici interne 
și externe.

încă o dată vă mulțumesc și vă doresc dumneavoastră, 
tuturor consiliilor oamenilor muncii, clasei noastre mun
citoare multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze 
puternice).

Delegația Consiliului Național al Agriculturii
Luni după-amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialjste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au primit 
delega, ia Consiliului Național al Agri
culturii.

Delegația Consiliului Național al 
Agriculturii a fost alcătuită din tova
rășii Marin Vasile, vicepreședinte al. 
Consiliului Național al Agriculturii, 
președintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Angelo Miculescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Agriculturii, 
ministrul agriculturii și industriei ali
mentare, Constanța Balint, secretar 
de stat la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Bela Cseresz- 
nyes, vicepreședinte al Uniunii Nar 
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. Denisa Sereanu, președinte 
al C.A.P. Bragadiru, municipiul 
București, Ion Burcea, director al 
I.A.S. Adunații Copăceni, județul Il
fov, Marin Nedea, președinte al 
C.A.P. Purani, director al S.M.A. Pu- 
rani, județul Teleorman, Dobra Mar
cel, președinte al C.A.P. Gîrbovi, ju
dețul Ilfov, Ecaterina Vasile, pre
ședinte al C.A.P. Mihăilești, județul 
Ilfov.

La primire au fost prezenți tova
rășii Iosif Banc, Gheorghe Oprea, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec. Ilie Ră
dulescu, Iosif Kovacs, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

Adresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
conducerii partidului și statului, în 
numele delegației întregii țărănimi,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Mulțumesc Consiliului Național al Agriculturii, coopera

torilor, țărănimii, tuturor oamenilor muncii din agricul
tură pentru urările ce ni le-au adresat nouă, conducerii 
de partid și de stat, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

Apreciez aceasta ca o expresie a angajamentului întregii 
țărănimi, al tuturor oamenilor muncii din agricultură de 
a acționa cu toată hotărirea — ca și pină acum — pentru 
îndeplinirea îndatoririlor de mare răspundere ce le revin, 
de a asigura creșterea continuă a producției agricole în 
toate sectoarele și de a spori continuu contribuția agri
culturii la înfăptuirea Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Doresc să menționez și acum, la a 35-a aniversare a eli
berării patriei noastre, rolul de seamă pe care țărănimea, 
in alianță cu clasa muncitoare, l-a avut in transformările 
revoluționare, democratice și apoi socialiste din patria 
noastră. în alianță cu clasa muncitoare, sub conducerea 
partidului comunist, țărănimea a jucat un rol important, 
atit la înfăptuirea insurecției naționale, cit și în desfășu
rarea ulterioară a războiului împotriva Germaniei hitle- 
riste, precum și in toate marile transformări revoluționare 
din țara noastră. Dealtfel, nu există realizare, in orice 
domeniu de activitate din patria noastră, care să nu fie 
legată, într-o formă sau alta, și de contribuția, de rolul 
activ al țărănimii, al oamenilor muncii din agricultură.

Intîmpinăm cea de-a 35-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională cu rezultate remarcabile in 
toate domeniile. Și agricultura noastră a înregistrat pro
grese simțitoare, producția ei fiind de circa 3 ori și 
jumătate mai mare decit in 1950.

Ne pregătim pentru Congresul al XII-lea al partidului, 
care va elabora căile și documentele de bază in vederea 
continuării activității de dezvoltare economico-socială în 
ritm înalt a patriei, de înfăptuire a Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

După cum știți, Directivele pentru Congresul al XII-lea, 
celelalte documente prevăd sarcini și îndatoriri mari in 
ce privește dezvoltarea agriculturii. Pentru a asigura o 
bază trainică realizării acestui obiectiv va trebui să 
facem totul in vederea realizării prevederilor actualului 
plan cincinal privind creșterea producției agricole în

toate sectoarele. Totodată, va trebui să se asigure toate 
măsurile pentru ca cincinalul viitor — așa cum se pre
vede, dealtfel, in Directive — să marcheze o transfor
mare calitativă a agriculturii, in sensul creșterii mult mai 
accentuate a producției agricole, a eficienței economice, 
sporind astfel contribuția agriculturii la întreaga dezvol
tare a patriei noastre.

Apreciez in mod deosebit contribuția țărănimii, a tutu
ror oamenilor muncii din agricultură, fără deosebire de 
naționalitate, care, în alianță cu clasa noastră muncitoare 
cu celelalte categorii sociale, participă activ la întreaga 
operă de edificare a socialismului, la înfăptuirea politicii 
noastre interne, a politicii externe de pace și colaborare 
internațională.

După cum este cunoscut, succesele obținute în dezvolta
rea economiei naționale au dus la creșterea continuă a 
bunăstării întregului popor și — în acest cadru — și a 
țărănimii noastre. Faptul că în trei ani veniturile țără
nimii au crescut cu peste 25 la sută — realizindu-se de 
fapt prevederile cincinalului in trei ani — demonstrează 
cu putere, că măsurile luate de partid, de statul nostru 
socialist îh vederea ridicării nivelului de trai al întregului 
popor se reflectă în mod pregnant și în creșterea bună
stării țărănimii. Aceste realizări demonstrează că socia
lismul. politica partidului nostru comunist asigură bună
starea, fericirea și progresul continuu al poporului, al 
întregii noastre națiuni.

încă o dată vă mulțumesc pentru urările adresate. 
Apreciez angajamentele pe care le-ați luat aici în numele 
tuturor consiliilor unice agroindustriale, al conducerilor 
colective din cooperative, întreprinderi agricole de stat 
și S.M.A.-uri. al întregii țărănimi, și doresc să exprim 
convingerea că țărănimea noastră, Consiliul Național și 
toate organismele sale — care constituie o expresie a de
mocratismului nostru socialist, a participării active a ță
rănimii, alături de clasa muncitoare și celelalte categorii 
sociale, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate — 
își vor îndeplini aceste angajamente, că țărănimea noas
tră va demonstra prin fapte că știe să asigure înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul al XI-Iea. precum și 
hotărîrile ce vor fi luate de Congresul al XII-lea.

Cu această convingere, urez Consiliului Național, con
siliilor agroindustriale și tuturor consiliilor de conducere 
din unitățile agricole, | întregii noastre țărănimi. tuturor 
oamenilor muncii din agricultură succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire ! (Aplauze îndelungate).

MESAJUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat Conferinței Națiunilor Unite pentru

Știință și Tehnologie in folosul dezvoltării
îmi face o deosebită plăcere să adresez Conferinței Na

țiunilor Unite pentru Știintă și Tehnologie in folosul dez
voltării, tuturor celor prezenți la această importantă re
uniune un cald salut și cele mai bune urări de succes din 
partea Guvernului Republicii Socialiste România, precum 
și a mea personal.

Lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru Știință și 
Tehnologie în folosul dezvoltării se desfășoară într-o peri
oadă în care omenirea este Confruntată cu probleme de o 
deosebită complexitate — politice, economice, sociale — și 
de a căror soluționare depinde viitorul însuși al umanității.

Una dintre realitățile cele mai dureroase ale zilelor noas
tre o constituie împărțirea lumii în țări bogate și sărace — 
ca urmare a îndelungatei exploatări imperialiste și neoco- 
lonialiste. Existența marilor decalaje între nivelurile de 
dezvoltare economico-socială a statelor afectează o mare 
parte a populației globului, privează numeroase popoare 
de posibilitatea afirmării depline a forței lor creatoare, a 
împlinirii idealurilor lor de bunăstare și fericire. De ase
menea, economia mondială este puternic marcată de criza 
economică și financiară, a materiilor prime și energiei, 
care determină accentuarea instabilității economice și po
litice, apariția unor stări de încordare și conflict. La agra
varea tuturor acestor fenomene contribuie, fără îndoială, 
într-o măsură deosebit de importantă, continuarea cursei 
înarmărilor, sporirea cheltuielilor militare, care așazâ 
grele și dureroase poveri pe umerii popoarelor.

Exprimindu-și tot mai hotărit voința de a pune capăt 
politicii de dominație și inechitate, de forță și dictat, po
poarele se pronunță pentru instaurarea unor relații noi în 
viața internațională,.menite să creeze tuturor statelor con
diții propice de dezvoltare, să asigure un climat de înțe
legere și colaborare. în interesul fiecărei țări, al păcii și 
prosperității tuturor națiunilor.

O importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea economico- 
socială a popoarelor, pentru asigurarea progresului întregii 
umanități o are promovarea largă a științei și tehnicii, a 
marilor cuceriri ale cunoașterii contemporane. Din păcate, 
pe arena internațională se manifestă încă puternice ten
dințe de monopol al stiintei și tehnicii, de folosire a aces
tora ca instrument de presiune și dominație asupra țărilor 
și popoarelor mai slab dezvoltate, de amestec în treburile 
lor interne și știrbire a independenței și suveranității na
ționale. De asemenea, o gravă anomalie o constituie faptul 
că o mare parte a uriașului potențial științific de care dis
pune astăzi omenirea continuă să fie folosită pentru spo
rirea cursei înarmărilor, pentru realizarea de mijloace de 
distrugere în masă, ceea ce stimulează politica de forță, 
creează grave pericole Ia adresa independenței și secu
rității popoarelor, a păcii mondiale.

Toate aceste realități impun să se acționeze în modul cel 
mai hotărit, dc către toate națiunile lumii, pentru ca știința 
și tehnica să devină un bun al întregii umanități. Trebuie 
tăcut totul ca știința și tehnologiile moderne să servească 
progresului și dezvoltării libere, independente a tuturor po
poarelor. Progresul și independența națională, știința și 
pacea sint inseparabile ! Cuceririle științei și tehnicii tre
buie puse în slujba valorificării cu rezultate maxime a bo
gățiilor naționale ale popoarelor, și in primul rînd ale celor 
rămase în urmă, a dezvoltării industriei, sporirii rodniciei 
pămintului, protecției mediului înconjurător, ridicării ca
lității vieții oamenilor de pretutindeni. Știința și tehnolo
gia să servească cauzei destinderii. înțelegerii și conlucrării 
fructuoase dintre națiuni, securității tuturor popoarelor!

Iată de ce unul din cele mai arzătoare imperative ale 
timpurilor noastre este de a acționa pentru înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale și, în acest cadru, 
pentru o cooperare științifică și tehnologică internațională 
echitabilă, care să asigure în mod real accesul liber al 
fiecărui popor la cuceririle științei moderne, transferul 
neîngrădit al tehnologiilor către toate țările, și în primul 
rînd către cele în curs de dezvoltare.

România consideră necesar să se acționeze pentru asigu

rarea unei largi și neîngrădite circulații a informației 
științifice, precum și pentru dezvoltarea transferului de 
tehnologie și acordarea asistenței tehnice corespunzătoare 
pentru toate statele, și în primul rînd pentru țările în 
curs de dezvoltare. în scopul realizării acestor obiective 
importante, țara noastră propune crearea unui centru in
ternațional care să unească eforturile pe plan mondial 
și să organizeze acțiuni corespunzătoare în aceste direcții.

în condițiile amplificării crizei energetice mondiale și a 
petrolului, considerăm necesar să se realizeze o conlu
crare activă pe plan internațional în vederea descoperirii 
și valorificării de noi surse de energie, precum și a pu
nerii lor, in condiții avantajoase, la dispoziția tuturor ță
rilor. De asemenea, se impune o conlucrare mai strînsă 
in domeniul cercetării geologice, al valorificării superioa
re a materiilor prime, asigurîndu-se satisfacerea cerin
țelor întregii populații a globului.

O însemnătate deosebită țre, de asemenea, orientarea 
cercetării în direcția punerii în valoare a unor mari su
prafețe ale solului planetei și creșterii productivității pă- 
mintului, în vederea dezvoltării intensive a agriculturii, 
soluționării în condiții superioare a problemei alimen
tației.

Ținînd seama de problemele complexe ale dezvoltării 
economico-sociale ale statelor rămase în urmă, conside
răm necesar să se creeze centre de cercetare pe zone geo
grafice, care să se ocupe de studierea și soluționarea pro
blemelor organizării vieții economico-sociale, a căilor de 
comunicație și a altor sectoare importante, în vederea 
accelerării progresului acestor state. La aceste centre să 
lucreze atît cercetători din țările în curs de dezvoltare, cît 
și oameni de știință din țările avansate, cu tradiție în 
știință și tehnică.

Deoarece in deceniile viitoare știința și tehnica vor avea 
un rol hotăritor in dezvoltarea statelor pe calea civilizației 
moderne, se impune să se aloce cercetării mijloace tot mal 
mari. De aceea, România consideră necesar să se treacă 
la reducerea cheltuielilor militare și folosirea unei impor
tante părți din acestea în scopul dezvoltării cercetării ști
ințifice și tehnologice, pentru progresul economico-social 
și ridicarea bunăstării popoarelor. în aceeași direcție să 
fie orientată activitatea cadrelor de specialiști, a forțelor 
științifice de cercetare materiale și umane. în felul acesta, 
știința își va împlini menirea ei umanistă fundamentală, 
va deveni tot mai mult un instrument de realizare a aspi
rațiilor și idealurilor omului, ale întregii umanități.

Considerăm că un rol deosebit și o mare responsabili
tate revin, în această privință, Organizației Națiunilor 
Unite, in cadrul căreia ar fi utilă crearea unui organism 
interguvernamental care să coordoneze cooperarea în do
meniul științei și tehnologiei.

România, care își concentrează toate forțele și energiile 
construcției orinduirii noi, socialiste, bunăstării și fericirii, 
poporului, care cunoaște din proprie experiență ce im
portanță uriașă au știința și tehnica în dezvoltarea eco
nomico-socială, acționează în modul cel mai hotărit pen
tru extihderea cercetării în toate domeniile, sporește con
tribuția sa la îmbogățirea patrimoniului gindirii științifice 
și tehnice al întregii omeniri, participă tot mai larg la 
colaborarea internațională științifică, pe baze echitabile, 
în cadrul cooperării du țările în curs de dezvoltare, Româ
nia conlucrează cu acestea, pentru crearea unei baze știin
țifice și tehnologice proprii a acestora și pentru pregătirea 
de specialiști, acordă asistență științifică și tehnologică in 
vederea asigurării progresului lor cît mai rapid.

Cu dorința ca această importantă reuniupe a Organiza
ției Națiunilor Unite să se înscrie ca un nou și important 
moment in întărirea conlucrării internaționale, în vederea 
sporirii rolului șl contribuției științei și tehnologiei mo
derne la dezvoltarea economică independentă a tuturor 
țărilor, în primul rînd a celor în curs de dezvoltare, la 
accelerarea progresului multilateral al întregii omeniri, 
urez, încă o dată, succes deplin lucrărilor conferinței.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat laureaților și participanților la a ll-a ediție 

a Festivalului național „Cîntarea României**
Cu prilejul prezentării spectacolului de gală și deschi

derii expoziției laureaților celei de-a Ii-a ediții a Festi
valului „Cîntarea României", îmi face o deosebită plăcere 
ca, în numele Comitetului Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și guvernului, precum și în numele meu 
personal, să adresez cele mai calde felicitări tuturor ce
lor distinși în această mare competiție națională, milioa
nelor de oameni ai muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — care și-au adus contribuția la 
succesul acestei vaste mișcări cultural-educative socialiste 
din patria noastră.

Desfășurată timp de doi ani tn Întreaga țară, a doua 
ediție a Festivalului național „Cîntarea României" a do
vedit. o dată in plus, rezultatele remarcabile dobîndite de 
orînduirea noastră nouă, socialistă, pe baza politicii parti
dului, in ridicarea nivelului de cultură al maselor popu
lare, în asigurarea accesului neîngrădit al celor ce mun
cesc la minunatele comori ale artei și culturii, in îmbogă
țirea și amplificarea continuă a vieții spirituale a între
gului popor.

Festivalul a reliefat roadele impresionante ale activi
tății generale desfășurate de partidul și statul nostru 
pentru formarea conștiinței .socialiste a maselor, pentru 
educarea lor în spiritul idealurilor socialismului, al con
cepției revoluționare despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric — pentru formarea omului nou, 
constructor conștient al orinduirii socialiste și comuniste.

Exprimind cu putere democratismul societății noastre, 
al culturii noi, socialiste, din România, festivalul s-a evi
dențiat ca un amplu cadru de manifestare atit a scrii
torilor și artiștilor profesioniști, cît și a talentelor auten
tice existente în masa poporului, a muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor, dornici să se afirme și pe tărimul 
frumosului, să-și dezvolte personalitatea în mod multila
teral, să contribuie la îmbogățirea continuă a patrimoniu
lui nostru spiritual.

în cadrul festivalului s-au demonstrat încă o dată, în 
mod strălucit, geniul creator al poporului nostru, sensi
bilitatea sa artistică deosebită, precum și capacitatea de 
a imbina în mod armonios tradiția artei milenare pe care 
o moștenește cu activitatea de creație inspirată din mă
reața ctitorie revoluționară pe care o realizează in pre
zent în mod liber, sub conducerea partidului, din reali
tățile luminoase ale patriei noastre socialiste.

O semnificație deosebită are împletirea organică a ac
tivităților cultural-artistice cu preocuparea pentru reali
zarea in bune condiții a sarcinilor economico-sociale, cu 
munca generală pentru înfăptuirea Programului partidu
lui de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism, festivalul 
dovedindu-se o largă manifestare atît a talentului artis
tic, cit și a muncii creatoare închinate propășirii patriei.

Fie ca viitoarea ediție a Festivalului național „Cîn
tarea României" să cuprindă mase și mai largi de partici
pant!, să ducă la afirmarea unui număr și mai mare de 
talente, în toate domeniile creației și interpretării artis
tice, să ridice pe un plan superior viața culturală, în
treaga activitate educativă din patria noastră ! în felul 
acesta, festivalul își va îndeplini în condiții tot mai bune 
menirea de a contribui Ia formarea omului nou, Ia unirea 
forțelor întregului popor în munca și lupta pentru înăl
țarea României socialiste pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

Cu aceste convingeri, urez succese sporite în desfășu
rarea celei de-a IlI-a ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României", ridicarea sa la un nivel educativ și ar
tistic tot mai înalt, pentru stimularea tot mai puternică 
a activității înfrățite, clocotitoare a oamenilor muncii din 
patria noastră consacrată înfloririi artei și culturii, înflo
ririi multilaterale a României, asigurării mersului înainte 
impetuos ai societății socialiste.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Regatului Nepal

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineață, pe Gyanen

dra Bahadur Karki, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Regatului Nepal în 
țara noastră. (Continuare în pag. a 
V-a).

--------- ,-------------- ------------------------

Înaltă apreciere, unanimă adeziune fată de bilanțul bogat 
al vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Siria și Turcia 

Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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ÎNALTĂ APRECIERE, UNANIMĂ ADEZIUNE FAfĂ DE BILANȚUL BOGAT 
AL VIZITELOR ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN SIRIA ȘI TURCIA

Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
Comuniștii, toți oamenii muncii din 

județul Brașov — români, maghiari, 
germani — au urmărit cu deosebită 
satisfacție și mindrie patriotică înal
ta solie de prietenie și' colaborare pe 
care ați purtat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Arabă Siriană și Turcia — se subli
niază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

întîlnirlle și convorbirile avute cu 
președintele Hafez Al-Assad, precum 
și cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., șl cu 
premierul Biilent Ecevit, au demon
strat din nou, cu putere, Înalta consi
derație de care se bucură poziția 
constructivă a României pe plan in
ternațional, imensul prestigiu și 
profunda stimă de care vă bucurați 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, în rindul tuturor na
țiunilor lumii, principialitatea și 
fermitatea cu care afirmați consec
vent necesitatea unei păci globale în 
Orientul Mijlociu, prin retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate in 
1967 și soluționarea problemei po
porului palestinian pe baza dreptului 
la autodeterminare, inclusiv la con
stituirea unui stat independent, poli
tica activă a României socialiste con
sacrată păcii și progresului in întrea
ga lume. Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a îndeplini exem
plar sarcinile de plan și angajamen
tele suplimentare din acest an și din 
întregul cincinal pentru a aduce 
întreaga noastră contribuție la în
făptuirea cu succes a politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru, la înflorirea României socia
liste.

în telegrama MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se arată : 
Dînd glas gîndurilor și sentimentelor 
de profundă dragoste și recunoștință 
ce vi le poartă armata țării, ne ex
primăm via satisfacție pentru re
zultatele vizitei oficiale pe care ati 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Republica Arabă 
Siriană. Eveniment politic de profun
dă semnificație pentru cele două țări 
și pe plan internațional, această vi
zită, convorbirile la înalt nivel, docu
mentele semnate constituie o contri
buție remarcabilă la adîncirea priete
niei și solidarității țării noastre cu 
poporul sirian, cu toate popoarele 
arabe, un aport valoros la cauza 
realizării unei păci globale, juste și 
trainice în Orientul Mijlociu, a înțe
legerii și destinderii în lumea con
temporană.

Militarii armatei noastre dau. de 
asemenea, o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei de prietenie pe care ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Turcia, 
vâzind in aceasta o nouă și importan
tă contribuție la amplificarea bunelor 
relații dintre cele două țări și po
poare, în interesul reciproc, al cauzei 
înțelegerii și conlucrării in Balcani și 
in Europa.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
tovarășe comandant suprem, că mili
tarii armatei noastre vor face în con
tinuare totul pentru a înfăptui exem
plar politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, misiu
nile încredințate, că vor obține reali
zări tot mai mari in ridicarea nive
lului pregătirii de luptă și politice, 
în întărirea disciplinei și vigilentei, 
în creșterea capacității combative, 
pentru a fi în măsură, in orice mo
ment, să apere, împreună cu între
gul popor, cuceririle revoluționare, 
independenta, suveranitatea și inte
gritatea României socialiste.

Noi vedem în rezultatele noii dum
neavoastră solii de prietenie o con
tribuție fundamentală la dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării dintre 
România și Siria în toate domeniile, 
la întărirea relațiilor dintre partidele 
și popoarele noastre, aceasta cores- 
punzînd pe deplin intereselor ambe
lor națiuni, cauzei cooperării și păcii 
în întreaga lume — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R.

Poziția exprimată de dumneavoas
tră pentru intensificarea acțiunilor de 
realizare a unei păci globale în Ori
entul Mijlociu întrunește acordul nos
tru deplin, căci corespunde interese
lor legitime ale popoarelor din aceas
tă zonă, năzuințelor tuturor celor care 
luptă pentru salvgardarea păcii mon
diale.

Biroul Comitetului județean de 
partid Buzău vă încredințează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii muncii din 
această parte a țârii, in frunte cu co
muniștii, iși vor intensifica eforturile 
pentru a întîmpina cea de-a 35-a ani
versare a revoluției de eliberare na
țională, antifascistă șl antiimperialis
tă și cel de-al Xll-lea Congres al parti
dului cu noi și Însemnate succese în 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială, sporindu-ne apor
tul la ridicarea României pe noi 
culmi de prosperitate și progres.

Cu nemărginită bucurie și viu in
teres, organizația județeană de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii din Caraș-Severin — români, 
germani, sirbi, maghiari și de alte 
naționalități — au urmărit vizita la ni
vel înalt pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o in 
Republica Arabă Siriană — se arată 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Cu profundă satisfacție și mindrie 
patriotică, întregul nostru popor dă 
cea mai Înaltă apreciere modului 
strălucit în care ati reafirmat șl^ de 
această dată poziția consecventă și 
principială a României socialiste m 
legătură cu principiile care trebuie să 
stea la baza'raporturilor dintre toate 
statele lumii, a rezolvării conflictului 
din Orientul Mijlociu, in Interesul tu
turor popoarelor din această parte a 
globului pămintesc. al păcii și secu
rității internaționale.

Aprobăm, totodată, cu deplină sa
tisfacție, convorbirile — prilejuite de 
vizita pe care dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
făcut-o în Turcia — cu premierul 
acestei țări, convorbiri care contri
buie la amplificarea raporturilor ro- 
mâno-turce, la adîncirea cooperării 
celor două popoare in lupta pentru 
pace și securitate în Balcani, pe con
tinentul european și în lume, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, spre bi
nele și prosperitatea întregii omeniri.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune : 
Alături de Întreaga noastră națiune, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași își exprimă profunda sa
tisfacție și deplina aprobare fată de 
rezultatele fructuoase ale vizitei pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
ati întreprins-o în Republica Arabă 
Siriană și Republica Turcia.

Manifestările de înaltă cordialitate 
și considerație cu care ati fost primit 
pretutindeni, convorbirile pe care 
le-ați purtat, participarea la inaugu
rarea rafinăriei de la Banias, mul
tiplele întilniri si contacte cu perso
nalități marcante ale vieții politice 
din cele două țări, elogioasele apre
cieri la adresa activității dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, personalitate pro
eminentă a zilelor noastre, consti
tuie încă o elocventă expresie a po
liticii constructive a partidului și 
statului, a prestigiului de care vă 
bucurați.

Vă asigurăm, in numele tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, că. sintem 
ferm hotăriți să ne consacram în
treaga putere de muncă, toată ener
gia și capacitatea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor ce ne revin, in- 
tîmpinînd cu rezultate remarcabile 
în muncă cea de-a 35-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și cel de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Ilfov aprobă cu deplină sa
tisfacție rodnicele rezultate ale ■vizi
tei oficiale de prietenie pe care ati 
efectuat-o. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. imnreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Siria — eveniment ce înscrie o nouă 
pagină în cronica relațiilor româno- 
slriene, a colaborării dintre popoarele 
român șl sirian — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ILFOV AL P.C.R.

Urmărind desfășurarea vizitei, am 
trăit din nou sentimente de profundă 
satisfacție pentru înaltul prestigiu de 
care vă bucurați pretutindeni în lume, 
pentru rolul dumneavoastră uriaș în 
afirmarea internațională a patriei 
noastre socialiste.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima încă o dată întreaga noastră 
adeziune față de politica internă și 
externă a partidului și statului, po
litică constructivă, consacrată pro
gresului patriei și înțelegerii între 
popoare, al cărei promotor sinteti și 
pentiu a cărei înfăptuire militați 
neobosit, cu pilduitoare energie și 
înțelepciune.

Călăuziți de strălucitul dumnea
voastră exemplu, de modul in care, 
cu pasiune și fermitate, slujiți inte
resele națiunii române, cauza socia
lismului și comunismului, vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu și 
mai multă hotărîre, că- vom face 
totul ca in județul Ilfov să fie înde
plinite exemplar sarcinile ce ne re
vin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
se spune : Cu profundă satisfacții și 
mindrie patriotică, dind glas senti
mentelor de înaltă prețuire față de 
rezultatele remarcabile ale vizitei e- 
fectuate de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe . Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu, in Republi
ca Arabă Siriană, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
Maramureșului. împreună cu între
gul nostru popor, iși exprimă depli
na lor adeziune față de această nouă 
și strălucită solie de pace, prietenie 
și colaborare a poporului român cu 
poporul sirian.

Această nouă și strălucită misiune 
de pace a pus încă o dată in relief 
dimensiunile personalității dum
neavoastră, stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de mare om 
politic, al vremurilor noastre, pro
eminent militant pentru statornicirea 
păcii in lurrțe, deschizător de drumuri 
în politica internațională, in asigu
rarea păcii și securității în întreaga 
lume.

Aprobind întru totul înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei în Re
publica Arabă Siriană, vă asigurăm 
De dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, că maramureșenii vor 
face totul pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce le revin în ope
ra de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
patriei noastre scumpe, pentru a in- 
timpina cu noi și importante reali
zări cea de-a 35-a aniversare a e- 
liberării patriei și al Xll-lea Con
gres al partidului.

în telegrama MINISTERULUI CO
MERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE se spune : Rezultatele rodnice 
ale vizitei efectuate de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceausescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în Republica Arabă Siriană reprezin
tă o expresie elocventă a politicii ac
tive și consecvente a partidului si 
statului nostru de întărire a prieteniei 
și colaborării cu toate statele lumii, 
a solidarității cu celelalte țări care

Topiserii de Ileana Balotă, din expoziția artiștilor plastici distinși in cadrul ediției a ll-a a Festivalului 
național „Cintarea României''

Woua so//e de pace și colaborare a evidențiat 
incă o dată prestigiul României socialiste, marea 
prețuire de care se bucură personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, deosebita apreciere a 
poziției principiale a partidului și statului nostru 
privind căile de realizare a unei păci globale, juste 
și trainice in Orientul Mijlociu.

au pășit pe calea unei dezvoltări li
bere și independente. Dialogul ro- 
mâno-sirian la cel mai înalt nivel —- 
desfășurat sub semnul voinței comune 
de a conferi noi dimensiuni conlu
crării multilaterale prietenești — re
zultatele fructuoase ale convorbirilor 
care au avut loc demonstrează cu 
claritate evoluția pozitivă pe care au 
cunoscut-o colaborarea și cooperarea 
dintre cele două țări și hotărîrea de 
a dezvolta și de a diversifica. în con
tinuare, relațiile româno-siriene în 
raport cu posibilitățile mereu sporite 
ale economiilor celor două țări, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei pă
cii, colaborării și înțelegerii interna
ționale.

Animați de strălucitul dumneavoas
tră exemplu de muncă, noi, cel ce ac
tivăm in domeniul relațiilor economi
ce externe, vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră fermă de a par
ticipa cu întregul nostru elan la tot 
ceea ce întreprindeți pentru binele 
patriei noastre, cauzei prieteniei între 
națiuni, păcii șl colaborării Interna
ționale.

Activitatea rodnică desfășurată și 
cu prilejul acestor vizite, de dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și de to
varășa Elena Ceaușescu — persona
litate marcantă a științei românești 
și universale — convorbirile la nivel 
înalt, cuvîntările rostite și documen
tele semnate au exprimat, pe deplin, 
gîndurile și aspirațiile poporului nos
tru, corespund intereselor țărilor 
noastre, cauzei adîncirii legăturilor 
de prietenie și conlucrare cu popoa
rele arabe, progresului și păcii in 
lume, se arată in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Acestea demon
strează încă o dată justețea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, care poartă, în chip magistral, 
amprenta gîndirii de excepție, a re
marcabilelor dumneavoastră calități 
de conducător de partid și de stat, 
de militant revoluționar.

Dînd o înaltă apreciere rezultate
lor acestei vizite, comuniștii, toți lo
cuitorii Mehedințiului își exprimă și 
cu acest prilej atașamentul profund 
la politica partidului și statului nos
tru, deplina adeziune la activitatea 
desfășurată de delegație, de dumnea
voastră personal, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, an- 
gajîndu-se să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin din documentele sem
nate, contribuind astfel la sporirea 
aportului patriei noastre în lupta 
pentru pace și colaborare între po
poare, pentru o nouă ordine econo

mică și politică internațională, pen
tru progresul general al omenirii.

' Permiteți-ne ca, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari, germani, care tră
iesc și muncesc in deplină unitate și 
frăție pe meleagurile mureșene, să ex
primăm întreaga noastră admirație, 
recunoștință și deplina aprobare față 
de rezultatele excepționale ale noii 
solii de pace și colaborare pe care 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușeșcu, in Republica 
Arabă Siriană — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R.

Aprecierile elogioase rostite la a- 
dresa politicii externe a României 
socialiste, a poziției principiale a 
paltinului și statului nostru privind 
necesitatea unor acțiuni intense in 
direcția realizării unei păci juste și 
globale în Orientul Mijlociu, poziție 
reafirmată cu fermitate de dum
neavoastră, și de această dată, vin 
să confirme justețea soluțiilor preco
nizate și susținute de țara noastră 
pentru rezolvarea pe calea tratative
lor a problemelor litigioase din 
această zonă și în general în • lume.

Acum, in pragul sărbătoririi ani
versării a 35 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare națională, an
tifascistă și antiimperialistă, sub pu
ternicul imbold patriotic, creator al 
documentelor de o excepțională im
portanță pentru viitorul socialist și 
comunist al patriei, ce vor fi dezbă
tute de cel de-al Xll-lea forum co
munist, însuflețiți de luminosul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, ne angajăm că ne vom pune 
și in continuare întreaga energie, ca
pacitate și pricepere in slujha în
deplinirii tuturor sarcinilor ce rie 
revin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se subli
niază : Asemenea întregii națiuni, co
muniștii. ceilalți oameni ai muncii 
din județul Olt au urmărit cu viu 
interes și deplină satisfacție noua si 
înalta solie de pace, prietenie și co
laborare rodnică, pe care dumneavoas
tră, mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați purtat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Siria.

Vizita Oficială de prietenie în Siria 
și convorbirile prietenești purtate la 
Ankara cu primul ministru al Tur
ciei se constituie în acte istorice 
care vor rămîne înscrise cu litere de 
atjr in cronica relațiilor de prietenie 
și colaborare statornicite și continuu 
dezvoltate între România și cele două 
țări.

Aducîndu-vă și de această dată 
omagiul nostru fierbinte pentru bi

nele pe care-1 faceți țării, tuturor 
popoarelor lumii, vă Încredințăm, 
totodată, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a cinsti marile eve
nimente ale anului — cea de-a 35-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul 
al Xil-lea al partidului — cu noi și 
•însemnate succese in muncă, dovadă 
a hotăririi noastre ferme de a vă 
urma in tot ceea ce întreprindeți cu 
gindul și cu fapta.

Alături de Întregul popor, oame
nii muncii de naționalitate germană 
din țara noastră au urmărit cu viu 
interes, cu sentimente de profundă 
și justificată mindrie patriotică vi
zita oficială pe care dumneavoastră, 
mult stimate' și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Siria, precum și scurta 
dumneavoastră vizită in Turcia, și 
își exprimă totala adeziune față de 
rezultatele deosebit de bogate ale 
acestor misiuni de colaborare, pace și 
prietenie, se arată in telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NĂ DIN ROMANIA. Emoționantele 
manifestări de simpatie și înaltă 
prețuire cu care ați fost întimpinat 
pe tot parcursul acestor vizite re
prezintă o nouă și elocventă expre
sie a înaltului prestigiu de care se 
bucură în lume România socialistă, 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe secretar general, perso
nalitate eminentă a lumii contem
porane. militant hotărit pentru idea
lurile nobile ale libertății, progresu
lui și păcii.

Exprimîndu-vă și cu acest prilej 
profunda noastră gratitudine și recu
noștință, adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii de naționalitate germană. îm
preună cu întregul popor, iși vor 
aduce din plin contribuția la înfăp
tuirea Programului partidului. întim- 
pinînd cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
Xll-lea al partidului cu noi șl în
semnate realizări în toate domeniile 
de activitate, pentru ridicarea patriei 
noastre comune, România socialistă, 
pe noi culmi de progres și civilizație.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Neamț, au urmărit cu deosebi
tă satisfacție și profundă mindrie pa
triotică vizita pe care ați întreprins-o, 
Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Arabă Siriană, mo
ment^ de excepțională importanță 
în dezvoltarea colaborării româno-si

riene, a prieteniei și solidarității 
României cu popoarele arabe, con
tribuind. la cauza generală a păcii, 
înțelegerii și destinderii — se spune 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

întreaga desfășurare a vizitei, căl
dura sentimentelor cu care poporul 
sirian, conducătorii săi v-au înconju
rat au demonstrat incă o dată marele 
prestigiu al României socialiste pe 
meridianele globului, înalta stimă și 
apreciere de care se bucură in lume 
calitățile dumneavoastră excepționa
le de luptător neobosit pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace, securitate 
și prosperitate ale umanității, pentru 
întărirea colaborării multilaterale în
tre toate statele.

Ne exprimăm și cu acest prilej în
treaga adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, hotărîrea fermă de a întîmpina 
cele două mari evenimente politice 
din viața poporului nostru — a 35-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului
— ou noi și remarcabile succese.

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din județul Prahova, alături de 
întregul nostru popor, au urmărit cu 
Viu interes și justificată mindrie pa
triotică vizita de prietenie pe care, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o în aqeste 
zile în Siria, eveniment de excepțio
nală importanță in istoria relațiilor 
de prietenie dintre popoarele român 
și sirian, nouă și importantă contri
buție la crearea unui climat de pace 
și înțelegere în Întreaga lume — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

Noua intilnire dintre dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv ai Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
exprimă atît bunele relații de prie
tenie și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și O.E.P., cît și fer
mitatea și consecvența cu care acțio
nați în sprijinul cauzei poporului pa
lestinian, pentru asigurarea unei păci 
trainice și juste în Orientul Mijlociu.

Exprimăm convingerea că scurta 
vizită pe care ați efectuat-o la în
toarcerea în țară, în Turcia, convor
birile oficiale pe care le-ați avut cu 
premierul Biilent Ecevit vor servi 
cauzei dezvoltării relațiilor de prie
tenie dintre țările și popoarele noas
tre.

Oamenii muncii din județul Pra
hova vă asigură pe dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu-și vor precupeți 
eforturile și vor face totul pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini ce le 
revin din Programul partidului, in- 
timpinind cu noi succese in muncă 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al Xll-lea al 
P.C.R.

De aici, din toate orașele și sa
tele județului Sălaj, noi, comuniștii, 
toți oamenii muncii, români și ma
ghiari, v-am însoțit cu gindul zi do 
zi, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe întreg traseul noii 
dumneavoastră solii de pace și cola
borare pe pămintul prieten al Repu
blicii Arabe Siriene :— se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SALAJ AL P.C.R.

Ne-a produs o profundă emoție și 
o deosebită satisfacție căldura, dra
gostea și respectul cu care ați fost 
primit pretutindeni ; aprecierile fă
cute la adresă României socialiste, a 
dumneavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la adresa oamenilor de 
știință, proiectanților, specialiștilor, 
inginerilor și muncitorilor români 
care au înălțat grandiosul complex 
petrolier de la Banias, s-au constituit 
intr-un vibrant omagiu adus, acum, 
in 'pragul marii noastre sărbători na
ționale, politicii de pace, prietenie și 
colaborare cu toate națiunile, promo
vate de Partidul Comunist Român, 
pentru edificarea unei lumi mai bune • 
și mai drepte pe planeta noastră.

în numele tuturor celor ce v-au 
Însoțit cu gindul și dragostea lor de 
aici, din Sălaj, vă exprimăm, stimate 
tovarășe secretar general, adeziunea 
noastră plenară față de convorbiri
le purtate eu conducătorii Siriei prie
tene, față de înțelegerile la carer ați 
ajuns pentru amplificarea, in viitor, 
a colaborării și cooperării pe mul
tiple planuri, cu convingerea since
ră că ați adus o contribuție inesti
mabilă la progresul și prosperitatea 
celor două țări și popoare, la instau
rarea unei păci trainice in Orientul 
Mijlociu și in lume, la întărirea prie
teniei. șl colaborării între popoarele 
lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sibiu, români, germani, ma
ghiari. angajați cu toate forțele in 
intîmpinarea celor două mări eveni
mente din viata partidului și po
porului nostru, cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei și cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului, 
au urmărit cu profundă mindrie pa
triotică și deplină satisfacție noua 
dumneavoastră solie de pace și 
colaborare în Republica Arabă Siriană
— se mențțonează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R. Din întreaga desfășurare a vi
zitei. din intîlnirile avute și înțele
gerile convenite s-a desprins cu 
pregnanță caracterul constructiv, 
profund novator al politicii externe 
a tării noastre.

Exprimind deplina aprobare a tu
turor oamenilor muncii din județul 
Sibiu fată de rezultatele vizitei de 
prietenie întreprinse in Republica A- 
rabă Siriană vă transmitem încă o 
dată, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. expresia 

profundei noastre considerații pen
tru activitatea neobosită desfășurată 
în scopul creșterii prestigiului țării 
noastre in lume, a promovării unor 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Teleorman au urmărit cu 
deosebită atenție și legitimă min
drie vizita Întreprinsă de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republi
ca Arabă Siriană și Turcia, vă'zînd 
în aceasta o nouă solie de pace, prie
tenie, colaborare și înțelegere inter
națională — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R.

Vă încredințăm, iubite conducător, 
că teleormănenii trăiesc in aceste zile 
momente inălțătoare. profunde sen
timente de mindrie patriotică pen
tru prodigioasa activitate desfășura
tă de dumneavoastră, pentru dialo
gul constructiv pe care l-ați avut cu 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
pentru consecvența\cu care asigurați 
promovarea politicii externe a parti
dului și statului nostru, pusă in 
slujba amplificării relațiilor dintre 
România și Siria, sporirii contribu
ției la adîncirea prieteniei și solida
rității României cu popoarele arabe, 
la cauza generală a păcii. înțelegerii 
și destinderii.

Sintem ferm hotăriți ca. prin noi 
fapte de muncă, să dovedim una
nima noastră adeziune față de neo
bosita activitate pe care o desfășu- 
rați pentru promovarea păcii și prie
teniei între toate popoarele, instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Dind expresie sentimentelor ce-1 
animă pe comuniști, pe toți oame
nii muncii din județul Timiș — ro
mâni. germani, maghiari, sirbi și de 
alte naționalități — vă adresăm dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, șl stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. cele mai calde urări de 
bun venit1 pe pămintul patriei, la re
întoarcerea dirț vizită oficială pe care 
ați întreprins-o în Siria — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. *

Am urmărit cu mare interes și 
nemărginită satisfacție fiecare mo
ment al vizitei, atmosfera sărbăto
rească cu care v-au întimpinat po
porul sirian prieten și conducătorii 
săi, văzind în toate acestea confir
marea înaltei stime de care vă 
bucurați pe plan international 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului și statului nostru, emi
nentă personalitate a lumii contem
porane.

Cu inimile pline de bucuria reali
zărilor' de seamă din cei 35 de ani 
de istorie nouă, cu hotărîrea fermă 
de a acționa neabătut, urmind sfa
tul și îndemnul dumneavoastră, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii timișeni, în frunte cu comuniștii, 
își vor spori eforturile și inițiati
vele creatoare pentru transpunerea 
exemplară în fapte a obiectivelor 
actualului cincinal, precum și a mă
rețelor sarcini ce decurg din docu- 
mentele-proiect pentru Congresul al 
Xll-lea al partidului.

Asemenea întregului nostru popor 
dm urmărit cu viu interes noua vi
zită de prietenie pe care ati între
prins-o, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu in Republica 
Arabă Siriană, aceasta fiind o nouă 
și puternică afirmare a politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
de pace și colaborare internațională — 
se spune în telegrama MINISTERU
LUI INDUSTRIEI UȘOARE.

Cu acest prilej ne exprimăm în
treaga noastră admirație și stimă 
pentru activitatea desfășurată de to
varășa Elena Ceaușescu. slujitor de
votat al poporului nostru, un mare 
activist pe tărimul vieții politice și 
științifice românești, care-și con
sacră intreaga viață, pasiunea și 
energia creatoare progresului si pros
perității țării.

Dînd glas sentimentelor de aleasă 
prețuire pentru tot ceea ce faceți 
spre binele poporului român și în 
interesul păcii internaționale, ne an
gajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să intim- 
pinăm cu noi succese în muncă cele 
două mari evenimente ale acestui 
aii : a 35-a aniversare a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă și cel 
de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
COMBINATUL SIDERURGIC GA
LAȚI au urmărit cu viu interes și 
profundă satisfacție vizita pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ati efec- 
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Siria și Turcia.

Cei peste 40 mii de oameni al mun
cii din Centrala oțelului de la Galați, 
în frunte cu comuniștii, vă asigură, 
mult iubite și stimate -tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor munci fără 
preget, vor acționa cu Întreaga ca
pacitate pehtru a întîmpina marile 
evenimente din acest an — a 35-a ani
versare a eliberării României și cel 
de al Xll-lea Congres al P.C.R. — 
cu rezultate deosebite, furnlzind eco
nomiei naționale tot mai mult oțel 
și îndeplinind întocmai sarcinile Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit ieri reprezentanți ai oamenilor muncii
Delegația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie Delegația Consiliului Național

și tovarășa 
primit, luni 

Consiliului 
și Tehno-

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste Romania, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
după-amiază, delegația 
Național pentru Știință 
logie.

Delegația a fost alcătuită din tova
rășii Nicolae . Giosan, președintele 
Academiei de științe agricole și sil
vice, Valeriu Ceoceonică si Iosif 
Tripșa, vicepreședinți ai Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Ion Crișan, director general al 
Institutului central pentru construc
ții de mașini, Iancu Drăgan, director 
general al Institutului central de 
cercetări metalurgice, Marin Ivașcu, 
director general al Institutului cen
tral de fizică, și Ion Totu, director 
general al Institutului central de 
cercetări economice.

La primire au fost prezent! tova
rășii Iosif Banc, Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Hie Radulescu, Iosif Kovacs, vice
președinte al Consiliului de Stat.

Exprimind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. 
în numele oamenilor de știință, aî 
tuturor creatorilor de valori științi
fice din fabrici, uzine, laboratoare, 
mine și de pe ogoare, calde felicitări 
și urări cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării patriei, tova
rășul Valeriu Ceoceonică a spus : 
„în numele și cu deplina aprobare a 
tuturor oamenilor de știință si cerce
tare tehnologică, doresc să folosesc 
acest prilej pentru a uni într-un 
singur glas și sentiment zecile de 
mii de glasuri și sentimente de mul
țumire, devotament 
pentru 
muncă, cercetare ......... ..
atîta înțelegere și mărinimie la dis
poziția cercetării științifice de către 
partidul și poporul nostru.

Acum cînd țara întreagă — urmînd 
pe cel mai iubit fiu și conducător al 
său, pe dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu — 
străbate cea mai strălucitoare etapă 
a existenței sale milenare, cînd în
tregul nostru popor se pregătește cu 
entuziasm să întîmpine Congresul al

și recunoștință, 
excepționalele condiții de 

și viață puse cu

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

Vă mulțumesc dumneavoastră, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, pentru urările ce ni le-ați adresat 
nouă, conducerii de partid și de stat, cu prilejul marii 
sărbători naționale a poporului român — împlinirea a 35 
de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă.

Cu acest prilej doresc să menționez cu multă satisfacție 
că, la înfăptuirea insurecției naționale, intelectualitatea, 
oamenii de știință cei mai de vază, au fost alături de clasa 
muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
aducindu-și contribuția la răsturnarea dictaturii fasciste 
și, apoi, Ia înfăptuirea transformărilor revoluționare, demo
cratice și socialiste din România.

Se poate spune că tocmai datorită realizării unei strinse 
alianțe dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate 
și alte categorii sociale, unirii lor intr-un larg front anti
fascist și antiimperialist, sub conducerea partidului comu
nist, s-a putut infăptui cu succes insurecția de acum 35 
de ani, precum și toate marile transformări ce au avut 
loc ulterior.

Intelectualitatea, oamenii de știință din domeniul cer
cetării au adus o contribuție de mare însemnătate la tot 
ceea ce s-a realizat in anii socialismului, in toate 
sectoarele de activitate. De fapt, nu există nici un sector 
al dezvoltării economico-sociale — al industriei, agricul
turii și altele — în care să nu fie prezentă știința, să nu 
se remarce preocuparea de a pune la/baza construcției 
socialismului din țara noastră tot ceea ce este mai înaintat, 
mai nou in știință și tehnică, in gîndirea umană. Dealtfel, 
trebuie spus că una din caracteristicile politicii Partidului 
Comunist Român de edificare a societății socialiste, a fost 
și este ca — odată cu asigurarea rolului conducător al 
clasei muncitoare, cu preocuparea pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societății — să pună la temelia 
tuturor sectoarelor de activitate știința, tehnica, cultura, 
factori inseparabili ai construcției societății socialiste.

Sint, într-adevâr, realizări remarcabile și in domeniul 
științei, al invățămintului și culturii, care se îmbină în 
mod armonios cu intreaga dezvoltare economico-socială. 
Pe această bază s-au asigurat atît dezvoltarea în ritm 
intens a forțelor de producție, cit și creșterea conștiinței 
socialiste, lărgirea orizontului cultural-științific al oa
menilor muncii.

Am obținut realizări de seamă în multe domenii ale 
științei. Acum, la a 35-a aniversare a eliberării sociale 
și naționale a patriei noastre, putem afirma cu îndreptă- ' 
țită mindrie că oamenii noștri de știință, intreaga inte
lectualitate, în strinsă alianță cu clasa muncitoare, țără
nimea, cu alte categorii social», a urmat și a înfăptuit 
neabătut in viață politica internă și externă a partidului 
nostru comunist.

Ne pregătim pentru Congresul al XII-lea al partidului. 
Cunoașteți documentele elaborate pentru acest congres, 
Directivele care asigură condițiile necesare înfăptuirii 
neabătute a Programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism. Cunoașteți prevederile acestor Directive in 
legătură eu dezvoltarea științei, invățămintului și culturii; 
cunoașteți, de asemenea, prevederile din Programul- 
directivă pentru cercetare și tehnologie, atit pentru cin
cinalul următor, cît și in pe'rspectivă, pînă în anul 2000. 
Elaborarea acestui Program-directivă a pornit de la 
faptul că deceniile următoare vor fi decenii ale afirmării 
cu mai multă putere a științei și tehnologiei, a cunoașterii 
umane, că soluționarea problemelor complexe ale dez
voltării economico-sociăle impune o abordare nouă a 
activității de cercetare în toate domeniile. Aceasta impune 
unirea eforturilor pentru a găsi soluții în vederea pro
gresului economic și social tot mai rapid, rezolvării pro
blemelor energetice, ale materiilor prime, transformării 
naturii și punerii în valdare, in serviciul dezvoltării noas
tre socialiste, a tot ceea ce a creat și va crea gîndirea 
umană în toate domeniile. De asemenea, pe plan inter
național, cuceririle științei românești vor fi puse exclusiv 
în serviciul dezvoltării omenirii, in serviciul politicii de 
destindere, pace și golaborare intre popoare.

Intr-adevăr, prevederile Prograniului-directivă pentru 
cercetare și tehnologie pun sarcini și îndatoriri mari tn 
fața oamenilor de știință din toate domeniile. Dar, avind 
în vedere experiența de pînă acum, realizările dobîndite, 
forțele pe care le avem in acest sector, am deplina con
vingere că aceste prevederi vor fi realizate. Unind efor
turile celor care lucrează in domeniul cercetării cu ale 
tuturor oamenilor muncii vom reuși să obținem succese 
tot mai importante în dezvoltarea cercetării științifice. 
Sînt convins că zecile de mii de cercetători, unindu-și 
eforturile cu oamenii muncii din producție, din învăță- 
mint, vor ști să soluționeze Ia timp și la un nivel cores
punzător problemele și sarcinile deosebit de complexe 
prevăzute in Programul-directivă, răspunzind astfel aș
teptărilor conducerii de partid și de stat, ale întregului 
nostru popor, care consideră știința și tehnologia factori 
de bază ai înfăptuirii idealurilor socialismului și comu
nismului in patria noastră.

Am convingerea că. acționind cu fermitate. Consiliul 
National pentru Știință și Tehnologie va ști să unească 
eforturile tuturor institutelor, ale oamenilor de știință in 
direcția înfăptuirii acestor obiective de onoare, de mare 
însemnătate.

Cu această convingere, urez Consiliului Național, oa
menilor de știință din toate institutele de cercetare, suc
cese tot mai mari in activitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire ! (Vii aplauze).

XII-Iea al P.C.R. — eveniment de 
deosebită forță și semnificație pentru 
perfecționarea economiei și vieții so
ciale a țării. Partidul Comunist 
Român a atribuit cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice sarcini de 
mare încredere pentru perioada ur
mătoarelor două decenii.

în cadrul recentelor vizite si con
sfătuiri din unitățile de cercetare și 
dezvoltare tehnologică, dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, cu grijă și intransigentă 
părintească, cu spirit clarvăzător si 
calități de excepțional cercetător al 
naturii și societății, ați pus în fața 
științei și tehnologiei .sarcini și 
obiective de înaltă răspundere eco
nomică și socială, ap stabilit sensul 
și dimensiunile activității noastre.

Programul-directivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic, 
elaborat din inițiativa și sub directa 

dumneavoastră conducere, definește 
și întregește această concepție, dînd 
expresie politicii partidului nostru 
de situare la baza construcției socia
liste și comuniste din patria noastră 
a celor mai noi cuceriri .ale științei 
și tehnicii.

Doresc să vă asigur, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor de 
știință, de angajamentul nostru total 
la înfăptuirea acestui program.

Luind exemplul dumneavoastră 
luminos, al tovarășei academician 
Elena Ceaușescu, înțelegînd că între
gii cercetări științifice 1 se cere 
spirit revoluționar, deplină integrare 
în cerințele societății și o sporită 
eficiență, oamenii muncii din ramu
ra știință șl tehnologie consideră 
că nu există pentru ei o datorie mal 
sacră decît să acționeze cu dăruire 
și pasiune pentru, transpunerea în 
viață a prevederilor documentelor 
programatice ale partidului. întru
chipare strălucită a năzuințelor de 
prosperitate, fericire și pace ale po
porului român".

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă. tovără
șească, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului s-au întreținut cu membrii 
delegației.

(Urmare din pag. I)
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. un 
vibrant omagiu, cele mai alese sen
timente de înaltă stimă, prețuire și 
profundă dragoste pe care vi le pur
tăm și să vă adresăm calde felicitări 
și respectuoase urări de sănătate, 
viață lungă și putere de muncă, spre 
binele țării și al poporului pe care-ț 
conduceți cu clarviziune și fermitate 
pe calea progresului și bunăstării, a 
edificării societății socialiste.

Marile prefaceri revoluționare care 
s-au înfăptuit în cele trei decenii și 
jumătate care au trecut de la actul 
revoluționar din august 1944 demon
strează justețea liniei politice gene
rale a Partidului Comunist Român — 
conducătorul încercat și călit în lupte 
al națiunii noastre socialiste.

Profundele transformări petrecute 
în toate sferele vieții politice, eco
nomice, sociale și culturale sînt preg
nant marcate de contribuția dumnea
voastră hotărîtoare, mult iubite to
varășe secretar general, care v-ați 
consacrat întreaga viață libertății și 
fericirii poporului, propășirii Româ-

(Urmare din pag. I) 

prilejul împlinirii 
la eliberarea țării, 

permiteți ca, in nu- 
Național al Agricul-

calde felicitări și urări cu prilejul 
zilei de 23 August — a 35-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă, tovarășul Marin Nedea 
a spus : „Cu 
a 35 de ani de 
vă rugăm să ne 
mele Consiliului 
turii, al tuturor oamenilor muncii de 
pe ogoare, să vă adresăm cele mal 
calde felicitări, însoțite de via noas
tră recunoștință pentru abnegația, 
devotamentul și pasiunea revoluțio
nară cu care slujiți interesele vitale 
ale României socialiste, ale întregu
lui popor, cauza păcii și înțelegerii 
între națiuni.

La această glorioasă aniversare, 
patria noastră se înfățișează mai pu
ternică, mai bogată ca oricînd, cu 
admiratori și prieteni statornici în 
lumea întreagă — incununarea dura
bilă a clarviziunii, cutezanței, spiri
tului revoluționar novator cu care 
Partidul Comunist Român, dumnea
voastră personal, conduceți destinele 
națiunii, eforturile creatoare ale mi- 
riunatului nostru1 popor.

Vă mulțumim din inimă, mult

al Oamenilor Muncii
niei, cauzei generale a păcii, coope
rării internaționale, socialismului și 
comunismului in întreaga lume.

Vă mulțumim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce 
o purtați clasei noastre muncitoare, 
pentru preocuparea constantă ce o 
manifestați dezvoltării economice a 
tuturor județelor patriei, față de creș
terea nivelului de viață al întregului 
popor. O ilustrare elocventă este și 
faptul că, din indicațiile dumnea
voastră, de la 1 august a început 
etapa a II-a a măririi retribuției, pen
tru care vă exprimăm întreagă noas
tră recunoștință.

Sîntem ferm hotărîți să răspundem 
grijii partidului, a dumneavoastră 
personal, prin noi fapte de muncă, 
printr-o dăruire totală în obținerea 
unui ritm înalt de dezvoltare a eco
nomiei".

Subliniind că întreaga clasă munci
toare este pe deplin mobilizată de 
perspectivele grandioase pe care le 
deschid în fața țării documentele 
Congresului al XII-lea al partidului, 
ca o etapă superioară pe drumul as
cendent al țării spre comunism, vor- 

Delegația Consiliului Național

al Agriculturii
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, pentru grija statornică pe 
care o purtați oamenilor muncii de 
la sate, pentru contribuția hotărîtoa- 
re pe care o aveți în dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii, în îmbu
nătățirea organizării și conducerii 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale, care, prin puterea faptelor, 
a demonstrat grăitor justețea politi
cii agrare a partidului, schimbind 
radical viața greu încercată a țără
nimii noastre, a întregului sat româ
nesc.

Sărbătorind succesele obținute, nu 
uităm că mai avem multe de făcut 
pentru a realiza producții pe măsura 
condițiilor ce ne-au fost asigurate 
prin grija partidului și statului, că 
în activitatea noastră sînt încă nea
junsuri- pentru care, la recenta con
sfătuire cu cadrele de conducere din 
agricultura socialistă, ne-ați adus 
critici pe deplin întemeiate.

Obiectivele stabilite de proiectul 
de Directive ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, care prefigu
rează luminos dezvoltarea viitoare a 
agriculturii noastre, constituie pen
tru noi toți un puternic factor mobi
lizator, un îndemn de a munci mai 
bine în vederea valorificării marilor 

bitorul a spus : „Sîntem pe deplin 
convinși, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, realizînd bine 
sarcinile noastre economice, asigurînd 
progresul industriei, contribuim prin 
munca noastră la creșterea prestigiu
lui internațional al țării noastre, la 
întărirea forțelor socialismului și pă
cii în lume. Folosim și acest prilej 
pentru a exprima deplina aprobare a 
clasei noastre muncitoare, a oameni
lor muncii din întreaga țară față de 
politica externă a partidului și sta
tului, recunoștința noastră fierbinte 
pentru tot ceea ce faceți pentru afir
marea mai puternică a României în 
lume, pentru întărirea păcii șf securi
tății pe plan mondial, pentru triumful 
ideilor socialismului și comunismu
lui".

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă, cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat s-au 
întreținut cu membrii delegației Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

cerut

popor 
viată,

rezerve de creștere a producției de 
care dispunem, de a ne face pe de
plin datoria, așa cum ne-ați 
dumneavoastră.

Unindu-ne glasul cu întregul 
pentru a vă ura ani mulți de 
sănătate și putere de muncă în fruntea 
partidului și statului, noi, cei ce 
lucrăm pe ogoare — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — ne angajăm ferm să avem 
drept călăuză în întreaga activitate 
îndemnurile pline de clarviziune șl 
exigentă comunistă pe care ni le-ați 
adresat, să muncim fără preget pen
tru a încheia cu bine anul agricol, 
pentru a-1 pregăti temeinic pe cel 
viitor, ca un nou pas spre înfăptuirea 
mărețelor obiective ale cincinalului 
următor, ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului".

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova-ț 
răși din conducerea partidului și sta
tului s-au întreținut cu membrii de
legației Consiliului Național al Agri
culturii,.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, duminică. 19 
august, expozițiile artiștilor amatori 
și profesioniști distinși în cadrul 
Festivalului național al educației și 
culturii socialiste „Cîntarea Româ
niei", ediția a II-a.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu, Ion Ioniță. Petre Lupu. Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Răduleseu. Leonte Răutu, Virgil Tro
fin, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Nicolae Constan
tin, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Vasile 
Patilineț, Richard Winter, Dumitru 
Popa, Ilie Răduleseu.

Erau de față membri ai conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, uniunilor de creație, repre
zentanți ai vieții noastre artistice.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au fost intîmpinati 
cu multă căldură de numeroși bucu- 
reșteni, aflați la intrarea Muzeului de 
artă al Republicii, care găzduiește 
expozițiile.

Deschise în preajma apropiatei ani
versări a 35 de ani de la eliberare, 
expozițiile de artă plastică cu lucrări 
premiate în cadrul etapei republicane 
a Festivalului national „Cîntarea 
României" reprezintă în ansamblul 
vieții noastre cultural-artistice o 
imagine sintetică a însuși drumului 
parcurs de arta românească in ulti
mii 35 de ani, a realizărilor celor mai 
durabile de ordinul valorii artistice șl

ideologice pe care le-a înregistrat tn 
acest răstimp, a aportului ei la dez
voltarea societății noastre socialiste.

în prima sală se află un stand 
special de carte dedicată Festivalului 
național „Cîntarea României" și ce
lei de-a 35-a aniversări a eliberării 
țării.

In continuare, sînt expuse lucră
rile premiate ale creatorilor amatori 
din toate județele țării și din muni
cipiul București.

întreaga expoziție redă în mod 
convingător avintul luat în România 
de mișcarea artistică de amatori de 
la orașe și sate, ce reflectă pe deplin 
noile realități ale țării, posibilitățile 
larg deschise tuturor oamenilor mun
cii de a practica și înțelege arta 
plastică.

în expoziție sînt admirate, rînd pe 
rînd, ceramica și țesăturile, cioplitu
rile în lemn sau costumele, pictura 
populară pe lemn sau sticlă, împle
titurile realizate cu fantezie, cu res
pect pentru tradiția noastră folclorică. 
Se remarcă lucrările unor cunoscuti 
meșteri ai ceramicii populare.

Interesul statornic manifestat de 
artiștii amatori față de marile mo
mente ale istoriei, participarea res
ponsabilă la evenimentul contempo
ran marchează, desigur, cu mijloace 
specifice, o conștiință civică, preocu
parea de edificare a unei arte cu 
adînci înțelesuri sociale.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vizitează expoziția 
artiștilor profesioniști cu lucrări de 
pictură, sculptură, grafică și arte de
corative. . premiate in cadrul etapei 
republicane a Festivalului national 
„Cîntarea României".

Selecția da pictură reușește să

ofere un indice valoric pentru nivelul 
calitativ actual al acestui domeniu 
artistic. Recomandările pe care le 
făcea secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Ex
poziția republicană de acum doi ani, 
îndemnul de a crea opere tonice, de 
un optimism robust, cu un mesaj 
clar exprimat, de a alege și aborda 
cu mai multă îndrăzneală teme ale 
contemporaneității noastre, au rodit 
în conștiința creatorilor. Pe marile 
pinze ale actualei expoziții, pictorii 
înfățișează, în viziuni artistice di
verse, aspecte din procesele construc
tive ce au loc în tara noastră, chipul 
celor ce făuresc noua Românie so
cialistă, evocă marile tradiții de luptă 
ale poporului, momente însemnate 
din istoria să. Portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, realizate de pictorii 
Cornel Brudașcu din Cluj-Napoca și 
Traian Brădean, de sculptorul Horea 
Flămîndu, de ’artista decoratoare 
Ileana Balotă ne apar ca un omagiu 
firesc al artiștilor adus conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru, 
inițiatorul acestui grandios festival al 
muncii și creației.

Pentru a reda cît mai corespunză
tor sculptura românească și arta 
monumentală, in general, la in
trarea în expoziție a fost organizat 
un sector documentar.

Selecția de grafică ilustrează stră
dania artiștilor din întreaga tară de 
a răspunde solicitărilor actualității 
socialiste într-o cît mai accentuată 
varietate de stiluri și viziuni.

Lucrările de tapiserie premiate re
levă tendința de a reliefa calitățile 
fibrei textile. Minuția și finețea țe
săturii atestă în exemplarele expuse 
legături cu o întreagă tradiție a 
scoarței populare românești.

Președintele Consiliului Culturii și

Educației Socialisțe, tovarășul Miu 
Dobrescu, a oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
un disc cu piese muzicale consacrate 
zilei de 23 August, precum și o cu
legere de versuri semnate de poeți 
amatori premiali în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României".

Felicitînd în încheierea vizitei pe 
artiștii amatori și profesioniști pen
tru succesele înregistrate de la prece
denta ediție a Festivalului national 
„Cîntarea României", secretarul ge
neral al partidului a apreciat că, in 
general, lucrările prezentate în cele 
două expoziții sînt valoroase. Tot
odată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că nu toate județele au ob
ținut rezultate artistice pe măsura 
posibilităților, a condițiilor create. în 
acest sens, a recomandat ca uniunile 
de creație, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, artiștii profesioniști 
să sprijine mai eficient activitatea 
artiștilor amatori, îndeosebi a artiș
tilor din județele cu realizări mai 
puțin edificatoare. în același timp, 
secretarul general al partidului a cerut 
atît creatorilor amatori, cît și profesio
niști să realizeze lucrări care să îm
bine mai bine utilul și frumosul, să 
valorifice mai deplin resursele lo
cale, bogăția și originalitatea folclo
rului nostru, să se prezinte la urmă
toarea ediție cu realizări artistice mai 
valoroase.

Cei prezent! l-au asigurat ne 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că uniu
nile de creație, artiștii amatori și 
profesioniști vor face totul ca prin 
arta lor. ridicată mereu la cote tot 
mai înalte de expresie artistică, să-și 
aducă o contribuție tot mai mare la 
făurirea vieții noi, la îmbogățirea 
tezaurului spiritual al poporului nos
tru.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au primit duminică pe membrii conducerilor uniunilor de creație
Conducerea Uniunii scriitorilor Conducerea Uniuniit artiștilor

Duminică dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit pe membrii conducerii Uniu
nii artiștilor plastici.

La primire atv luat parte tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Miu Dobrescu și Ilie Rădulescu.

Ca semn al dragostei și gratitudi
nii lor, artiștii plastici au oferit 
două medalioane executate în porțe
lan cu deosebită măiestrie artistică, 
redind chipurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Prezentind aceste lucrări de artă 
— realizate de sculptorul Horea Flă-

Cuvintul tovurușului Nicolae Ceuușescu

plastici
mindu — președintele Uniunii artiș
tilor plastici, Ion Irimescu, a spus : 
„Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele artiștilor plastici, să vă trans
mitem felicitări cu ocazia aniversării 
a 35 de ani de la eliberarea țării 
noastre și să vă mulțumim din toată 
inima pentru tot sprijinul și pentru 
tot ceea ce faceți dumneavoastră 
pentru prosperitatea țării, pentru 
bunăstarea poporului nostru, pentru 
dezvoltarea artei.

Cu acest prilej, îmi, permiteți să 
vă înmînez acest dar, prin carp noi 
ne exprimăm toată recunoștința pen
tru tot ceea ce întreprindeți dum
neavoastră pentru sprijinirea artei 
românești. Vă asigurăm că toți ar
tiștii de pe întinsul țării, sînt ferm 
hotăriți ca. prin munca lor, prin 

creația lor, să ducă la îndeplinire 
indicațiile pe care de multe ori ni 
le-ați dat pentru a crea acea artă 
care să exprime din ce in ce mai 
mult, cu mai multă convingere, cu 
mai mult patriotism, toate năzuințe
le și, dorințele poporului nostru. Vă 
mulțumim din inima și vă sintem 
veșnic recunoscători".

A răspuns tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă, cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid si 
de stat s-au întreținut cu președintele 
de onoare al Uniunii artiștilor plas
tici. sculptorul Ion Jalea, cu ceilalți 
membri ai conducerii uniunii.'

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, duminică di
mineața, pe membrii conducerii 
Uniunii scriitorilor.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Miu Dobrescu, Ilie Rădulescu.

Cu acest prilej, tovarășul George 
Macovescu, președintele Uniunii scrii
torilor, a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în semn de cald și pro
fund omagiu, cite un exemplar al 
volumului „Izvoare nesecate", pe 
care poeții României socialiste l-au 
dedicat marii sărbători a poporului 
nostru — a 35-a aniversare a elibe
rării patriei.

Acest volum — ce cuprinde versuri 
semnate de 175 de creatori lirici — 
reprezintă o vibrantă expresie a sen
timentelor de dragoste, prețuire și 
recunoștință pe care poeții țării '— 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — le nutresc față de 
gloriosul Partid Comunist Român, 
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului, tovarășul Nicplae 
Ceaușescu, față de patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare, față de 

■ minunatul popor român, constructor 
al socialismului.

Oferind exemplarele acestui volum 
omagial, tovarășul George Macoves
cu a spus : „Pentru scriitorii din 
România, din România socialistă, 
să-ți cînți țara înseamnă să-ți iu
bești, să respecți trecutul în care 
bunii, și străbunii tăi vreme de 2 000 
de ani au înroșit cu sîngele lor și au

albit cu oasele lor acest pămînt, 
pentru ca tu să trăiești liber și in 
demnitate. Să-ți cînți țara înseamnă 
să-ți iubești și să-ți înțelegi prezen
tul, să fii părtaș la el și răspunzător 
pentru fapta lui. Să-ți cînți țara în
seamnă să-ți iubești și să-ți făurești 
viitorul, al tău și al celor care vor 
veni după tine, pentru că în ieri, in 
azi și în mîine stă trăinicia de 
veacuri a poporului nostru pe acest 
pămînt din arcul Carpaților, de la 
Dunăre și Marea cea Mare. Pentru 
că țara, patria este vîntul care bate, 
pădurea care vuiește, este muntele 
care tace, este cimpia care geme și 
izvorul care susură, este soarele și 
luna și stelele care ne stau deasupra. 
Este răsuflarea furnalelor, este du
duitul mașinilor, este zgomotul ogoa
relor, este rîsul copiilor, este cînte- 
cul de leagăn al mamelor, este chinul

poetului, este «Mai am un singur 
dor >, este «Rapsodia română", este 
Coloana infinită, sînt Dumitrițele lui 
Luchian, sintem noi toți, cei 22 de 
milioane.

în acest an, 1979, al 35-lea de la 
eliberarea patriei, poeții din Româ
nia socialistă dedică acest «Izvor ne
secat», acest imn colectiv al bucuriei, 
poporului din care -s-au născut, pâ- 
mîntului pe care trăiesc. Partidului 
Comunist Român, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă, cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat s-au întreținut cu membrii con
ducerii Uniunii scriitorilor.

Stimați tovarăși,

Doresc să exprim mulțumiri pentru urările ce mi le-ați 
adresat cu prilejul zilei de 23 August —■ a 35-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă.

Vă mulțumesc, de asemenea, pentru mesajul ce mi l-ați 
adresat și pentru această lucrare artistică pe care o apre
ciez ca o expresie a activității și preocupărilor dumnea
voastră. ale artiștilor plastici, de a pune activitatea lor in 
serviciul poporului, al patriei, al politicii Partidului Co
munist Român.

Cunosc preocupările dumneavoastră, unele din realizările 
de seamă pe care le-ați obținut în anii construcției socia
liste, mai ales in ultima vreme. Cunosc, de asemenea, 
strădaniile și dorințele dumneavoastră de a realiza opere 
cit mai valoroase, care să demonstreze capacitatea si mă
iestria artiștilor plastici români, opere care să demonstreze 
că artiștii plastici — ca dealtfel toți oamenii de creație, ca 
întregul nostru popor — pun tot ceea ce au mai bun, ta
lentul și măiestria lor, in slujba ridicării culturii și artei

românești. Dezvoltarea artei și culturii constituie o parte 
inseparabilă a operei de făurire a noii orinduiri sociale — 
orinduirc care asigură omului nu numai condiții materiale 
tot mai bune, dar și condiții de viață spirituală la înălți
mea marilor cuceriri ale gindirii moderne, menite să con
tribuie la afirmarea plenară a personalității umane in toate 
domeniile de activitate.

S-au realizat multe ; mai sini insă multe de făcut. După 
cum știți, așteptăm realizarea citorva monumente de im
portantă deosebită. In următorii ani — și eu sper că pină 
la a ll)-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională — unele dintre aceste monumente vor putea fi 
realizate și admirate de întregul nostru popor. Știți des
pre ce este vorba ; nu doresc să mă refer acum la ele. Am 
reamintit aceasta cu dorința si cu convingerea că vom 
avea in curind aceste opere.

Vă mulțumesc incă o dată. Vă doresc succese în activi
tatea dumneavoastră de mare importanță pentru educarea 
poporului nostru in spiritul ideilor nobile ale eticii și 
echității socialiste, ale umanismului revoluționar, ale co
laborării și păcii. Vă doresc multă sănătate ! (Aplauze).

Cuvintul tovurușului Nicolue Ceuușescu
Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc Uniunii scriitorilor, conducerii 

sale, tuturor scriitorilor și poeților pentru urările adresate 
cu prilejul zilei de 23 August, partidului și poporului nos
tru, precum și mie personal.

Văd în aceasta un angajament al scriitorilor de a face 
în continuare totul pentru a sluji politica de construcție 
a socialismului promovată de partid, politica de pace și 
colaborare internațională.

Această culegere de poezii, legate de acest eveniment 
istoric din viața poporului nostru — revoluția de elibera-e 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — con
stituie o dovadă in plus a felului in care poeții, scriitorii, 
ca și întregul nostru popor, știu să cinstească marile eve
nimente din viața României, mărețele realizări în edifi
carea socialismului și să contribuie prin scrisul lor — ver
suri sau proză — Ia opera de făurire a omului nou, de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, astfel ca fiecare cetă
țean al patriei noastre să poată participa conștient atit la 
elaborarea, cil și la înfăptuirea politicii interne și externe, 
la ridicarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație. Este o activitate nobilă. Dealtfel, din- 
totdeauna in rindurile poporului nostru — atit in perioa

dele grele, cit si mai bune — s-au găsit oameni care s-au 
dedicat scrisului, artei — și care au cmtal atit idealurile 
de dreptate și libertate, cit și frumusețea patriei și do
rința de mai bine, de frumos a poporului. Nu este un se
cret pentru nimeni că poporul a fost purtătorul diniotdea- 
una al progresului material și spiritual, că tot ceea ce am 
realizat și avem astăzi — atit ca rezultat al îndelungatei 
dezvoltări istorice, cit și ca rod al activității desfășurate 
in anii construcției socialismului — datorăm poporului 
nostru, care a înțeles că trebuie, să acționeze neabătut 
pentru a transpune in viață politica partidului de edificare 
socialistă, de pace și colaborare internațională.

Sînt convins că și in viitor Uniunea scriitorilor, scrii
torii vor face totul pentru a sluji patria și poporul, pentru 
a sluji cauza socialismului, a colaborării și păcii in lume.

Cu aceste ginduri, urez scriitorilor și uniunii succese in 
activitatea viitoare ! Așteptăm opere și mai valoroase, cu 
un conținut tot mai bogat, care să redea viața și munca, 
preocupările și dorințele oamenilor muncii, ale poporului 
nostru. Sînt convins că scriitorii noștri, care au dat multe 
lucrări bune, vor făuri, in viitor, opere care să rămînă in 
istoria literaturii și culturii românești ca realizări de înal
tă valoare din toate punctele de vedere ! (Aplauze).

Conducerea Uniunii compozitorilor Manifestări dedicate 
zilei de 23 August

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, duminică, pe 
membrii conducerii Uniunii compo
zitorilor.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Ștefan Voitec, Miu Do
brescu și Ilie Rădulescu.

Președintele uniunii, Petre Brân- 
cuși, a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu din partea compozitorilor 
și muzicologilor poemul coral inti
tulat „Din inimile țării, un cîntec 
pentru țară" de compozitorul Radu 
Paladi, pe versuri de Nicolae Dra- 
goș.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
președintele Uniunii compozitorilor 
a spus : „Aș dori să mă achit de o 
îndatorire de onoare, aceea de a vă 
mulțumi și a vă exprima gratitudi
nea pentru faptul că ați dat curs ru
găminții noastre de a ne primi spre 
a vă adresa un fierbinte omagiu m 
preajma împlinirii a 35 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și an
tiimperialistă.

Realizările creației muzicale, mu
zicologiei, artei interpretative. învăță- 
mîntului muzical din țara noastră se 
înscriu, prin originalitatea gindirii și 
măiestria profesională, in circuit'll 
mondial de valori, care, așa cum ați 
indicat, se cere intensificat pe calea 
discului, tiparului, benzii de magne
tofon.

Vă rog să-mi acordați permisiunea 
de a mă face ecoul sentimentelor de 
gratitudine și ale tuturor slujitorilor 
învățămintului muzical, care, grație 
sprijinului pe care l-ați acordat, se 
situează astăzi printre cele mai trai
nice din lume. -România ocupind in 
competițiile internaționale, interpre
tative sau componistice, un loc de 
frunte.

Permiteți-mi ca in încheiere să vă 
considerăm nu numai ocrotitorii cul
turii muzicale românești, ci și cti
torii noii muzici naționale și ai în
vățămintului muzical militant de 
toate gradele și să vă înminez acest

poem coral, conceput ca un omagiu 
adus neobositei activități pe care 
dumneavoastră și stimata dumnea
voastră soție o desfășurați în frun
tea partidului și a statului, spre bi
nele și fericirea poporului român,

spre .asigurarea păcii pe planeta noas
tră. pace atit de necesară tuturor 
creatorilor de valori materiale și spi
rituale".

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

într-o atmosferă caldă. cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de- 
stat s-au întreținut cu membrii con
ducerii Uniunii compozitorilor.

Cuvintul tovurușului Nicolue Ceuușescu
Aș dori să vă mulțumesc pentru felicitările și urările pe 

care ni le-ați adresat nouă, conducerii partidului, cu pri
lejul sărbătoririi revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă — a zilei de 23 Au
gust, marca sărbătoare națională a poporului român.

Intr-adevăr, au trecut 35 de ani de la acest eveniment 
istoric, care a constituit începutul profundelor transformări 
revoluționare din România și a deschis calea edificării noii 
orinduiri socialiste care asigură poporului condiții de viață, 
materiale și spirituale, tot mai bune, ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres și civilizație, intărirea in
dependenței și suveranității sale, creșterea contribuției ei 
la politica de destindere și pace.

In această clocotitoare activitate desfășurată de întregul 
popor, in frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea parti
dului nostru comunist, intelectualitatea — și doresc să 
mă refer acum la compozitorii din patria noastră — a adus 
și aduce o contribuție importantă. Intr-adevăr, cintecele, 
muzica — și patriotică și revoluționară și ușoară — operele 
și baletele realizate au avut și au o însemnătate deosebită 
în activitatea multilaterală desfășurată în țara noastră in 
vederea educării oamenilor muncii, a întregului popor, in 
spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și umanismului 
revoluționar, ale dreptății sociale și naționale, ale priete
niei și colaborării cu toate popoarele, ale păcii și colabo
rării internaționale. Multe din aceste lucrări au avut un 
rol de seamă in cultivarea in rindul poporului a dragostei 
pentru muzică ; multe s-au remarcat printr-o sporită com
bativitate revoluționară, prin avint patriotic, cit și printr-o 
atitudine mai energică față de diferite lipsuri. In acest fel, 
muzica s-a inscris ca o parte integrantă a uriașei activități 
desfășurate de poporul nostru pentru construcția socialis
mului. a muncii desfășurate de partidul și statul nostru 
pentru ridicarea conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor 
patriei.

Vă mulțumesc pentru lucrarea muzicală pe care mi-ați 
dedicat-o, pentru tot ceea ce ați creat in acești ani in ca
drul Festivalului național „Cintarea României", care con
stituie un factor important de antrenare largă a maselor 
populare in activitatea cultural-educativă.

Aseară, la gala laureaților celei de-a doua ediții â Fes
tivalului „Cintarea României", am putut viziona un spec
tacol minunat. El este, intr-adevăr, rodul a tot ceea ce 
avem noi mai bun in acest domeniu, atit al oamenilor de 
muzică, de creație, profesioniști, cit și a tot ceea ce are 
mai bun poporul nostru. întotdeauna poporul nostru a cul
tivat — și in condiții mai grele și mai bune — dragostea 
de frumos, a cintat și la greu și la bucurie. Dealtfel, este 
un specific al poporului nostru de a da expresie in mu
zică, in dans, in joc — atit sentimentelor sale, cit și voin
ței de a învinge orice greutăți, de a-și asigura un loc tot 
mai demn in lume.

Eu, noi toți, conducerea partidului apreciem contribuția 
pe care compozitorii, muzicienii o aduc Ia făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, in care cultura și 
arta ocupă un loc de seamă, ca parte inseparabilă a socia
lismului și comunismului.

Vă urez succese și mai mari în viitor ! Să creați opere 
de valoare și mai mare, de toate genurile 1 Desigur, tre
buie să vă mărturisesc că așteptăm opere care să pună 
mai bine in valoare 4upta revoluționară a poporului nostru, 
a comuniștilor și antifasciștilor, opere care să cînte, tot
odată. mărețele realizări obținute in construcția socialistă 
a țării noastre.

Am convingerea că muzicienii, compozitorii români vor 
găsi calea pentru a imbina tradițiile noastre șl tot ceea ce 
este mai bun in acest domeniu cu noul, pentru a realiza 
opere care să intreacă multe din cele făurite in trecut. De
sigur, s-au realizat lucruri foarte bune in trecut ; dar 
e păcat să ne mulțumim numai să admirăm ce s-a realizat 
cu sute sau cu zeci de ani in urmă. Trebuie să ne propu
nem și in acest domeniu — așa cum facem și in știință și 
în toate domeniile — să creăm lucrări noi, care, pornind 
de la ceea ce s-a făcut bun în trecut, să ridice nivelul 
muzicii, al creației artistice — fie în balet, în opere sau 
in alt domeniu — să dea expresie dorinței poporului nos
tru de mai bine, de libertate, de independență, de pace și 
colaborare internațională. Știu că avem forțe — și aștept 
cu încredere asemenea lucrări 1 Vă doresc succes și multă 
sănătate ! (Aplauze).

Luni după-amiază, la Ministerul 
Afacerilor Externe a avut loc un 
simpozion dedicat celei de-a 35-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
'eliberare socială și națională,' an
tifascistă și antiimperialistă. Au 
fost prezentate copiunicări care au 
reliefat contribuția României ;a 
războiul antihitlerist, la victoria îm
potriva Germaniei naziste, precum 
și participarea substanțială a țării, 
noastre la eforturile pentru dez
voltarea cooperării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, înfăptuirea dezarmării ge
nerale, întărirea păcii și securității 
in întreaga lume.

în încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă insuflețitoare, de puternic 
entuziasm, participanții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
telegramă în care se spune: „Co
muniștii din Ministerul Afacerilor 
Externe își exprimă din adincul 
inimii deosebita satisfacție și pro
funda mîndrle patriotică față de 
realizările grandioase obținute de 
poporul român, de țara noastră, sub 
conducerea partidului, a dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe plan 
intern și internațional. Adudnd un 
vibrant omagiu personalității și ac
tivității dumneavoastră clocotitoare, 
de inalt prestigiu in viața interna
țională, simpozionul a relevat con
tribuția dumneavoastră hotărîtoar e 
la fundamentarea, elaborarea și tra
ducerea in viață a întregii politiei 
a partidului și statului, a politicii 
externe, animate de cele mai nobile 
idealuri de pace șl progres ale tu
turor popoarelor, ale întregii ome
niri.

însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu de dăruire și devo
tament revoluționar, pentru cauza 
partidului, pentru propășirea și 
independența patriei, de minunatele 
perspective pe care le deschid 
României hotăririle Congresului al 
Xll-lea al partidului, comuniștii, 
întregul personal muncitor al Mi
nisterului Afacerilor Externe vă 
încredințează că vor acționa cu fer
mitate pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor care le revin".

Sub egida Comitetului județean 
Olt al P.C.R., la Slatina s-au desfă
șurat lucrările unei sesiuni jubilia
re de comunicări, dedicate celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub dominația fas
cistă. în cadrul sesiunii au fost a- 
bordate probleme privind locul și 
rolul actului din august 1944 în is
toria contemporană a României,

profundele mutații de ordin politic, 
economic și social-cultural petrecu
te in județul Olt in decursul celor 
trei decenii și jumătate de viață 
liberă.

La Satu Mare s-au desfășurat luni 
lucrările sesiunii jubiliare de co
municări avind ca generic ..35 de 
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă". Luind 
cuvintul la sesiune, tovarășul loan 
Foriș, prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mareșal P.C.R., a evi
dențiat marea însemnătate a vic
toriei revoluției, rolul conducător 
al Partidului Comunist Român în 
organizarea și desfășurarea acestui 
măreț act revoluționar, înfăptuirile 
dobindite in anii construcției socia
liste de către oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de pe plaiurile săt
mărene.

La Casa de cultură a Ministeru
lui de Interne din Capitală a avut 
loc. luni după-amiază, o adunare 
festivă dedicată Zilei de 23 August, 
la care au participat membri ai 
consiliului de conducere al ministe
rului, cadre din unitățile garnizoa
nei București.

Formații artistice din Ministerul 
de Interne, laureate ale celei de-a 
Il-a ediții a Festivalului național 
„Cintarea României" au prezentat 
în încheiere un spectacol, cu un- 
bogat conținut patriotic și revolu
ționar.

La Casa de cultură a sindicate
lor din Tg. Jiu a avut loc un sim
pozion dedicat celei de-a 35-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă. Simpo
zioane. expuneri, dezbateri, verni
saje de expoziții au mai avut loc, 
de asemenea, la Țicleni. Motru, Ro- 
vinari. Novaci, in numeroase alte 
localități din Gorj.

în unitățile. în instituțiile de în- 
yățămint și de cultură aparținind 
Ministerului Apărării Naționale s-a 
expus conferința intitulată „A 
XXXV-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
România" și s-au organizat vizio
narea fotoexnoziției ..Armata româ
nă in războiul antihitlerist". întil- 
niri cu veterani, foști comandanți 
de unități și mari unități care s-au 
distins in luptele eroice purtate, m 
urmă cu 35 de ani, împotriva co
tropitorilor fasciști.

La Biblioteca centrală a Ministe
rului Apărării Naționale, din Capi
tală. s-a organizat expoziția de carte 
consacrată gloriosului jubileu. Sint 
expuse operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări reprezentative ce 
înfățișează pregătirea și înfăptuirea 
de către Partidul Comunist Român 
a revoluției din neuitatul an 1944, 
participarea României la înfrîngerea

Germaniei naziste, marile succese 
din anii de după eliberare. O secțiu
ne este dedicată problematicii a- 
părării patriei — cauză și operă a 
întregului popor.

Și pe plaiurile harghitene apro
piata sărbătoare de la 23 August 
este marcată prin ample și variate 
manifestări omagiale ia care iau 
parte mii și mii de oameni ai mun
cii, români și maghiari, tineri și 
virstnici. La Ditrău, Gălăuțaș și 
Sinsimion, localități rurale care în 
anii din urmă au devenit importam 
te centre industriale, un mare nu
măr de oameni ai muncii au fost 
prezenți la spectacolele artistice 
sustintîte de formațiile'locale parti
cipante la a dona ediție a Festiva
lului national „Cintarea României". 
La Vlăhita. programul literar-mu- 
zical intitulat „înfrățiți in cintec și 
muncă" a atras un mare număr de 
tineri din acest important centru 
industrial al țării. La rindul lor, 
forestierii din orașul Toplița au 
asistat la un program de poezie 
patriotică intitulat „Țara noastră-i 
ca o floare", susținut de membrii 
cenaclului literar din localitate.

..Chipul luminos al patriei" este 
titlul expoziției de artă plastică des
chisă in cursul după-amjezii de ieri 
la sala „Alfa" a Galeriilor de artă 
din Arad de către filiala județea
nă a U.A.P., in colaborare cu Mu
zeul județean din Arad. Expoziția 
cuprinde 30 de lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și tapițerie, a că
ror tematică este inspirată din rea
lizările anilor luminoși parcurși de 
la eliberarea patriei. Aceluiași mare 
'eveniment ii este dedicată și expo- 
zitia de artă fotografică deschisă in 
sala Forum de către fotoclubul din 
Arad.

La Biblioteca Academiei Republi
cii Socialiste România a avut loc, in 
prezența unui numeros public, ver
nisajul expoziției „23 August 1944— 
23 August 1979, a 35-a aniversare a 
eliberării României". Expoziția în
fățișează prin cărți, publicații, docu
mente și fotografii semnificația in
surecției, participarea armatei ro
mâne la războiul antihitlerist, ecoul 
intern și internațional al actului de 
la 23 August, precum și aspecte ale 
dezvoltării României in acești ani 
in diverse domenii de activitate.

La Casa de cultură din Deva s-a 
deschis o expoziție documentară 
omagială cu tema „Lupta maselor 
muncitoare hunedorene, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
pentru libertate națională și Socială, 
pentru socialism". Sint expuse do
cumente semnificative ce atestă 
lupta poporului român, a locuitori
lor de pe meleagurile hunedorene 
împotriva fascismului, pentru elibe
rarea patriei, principalele realizări 
obținute de oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara în cei 35 de ani 
caro au trecut de la victoria revo
luției de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperia
listă.
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central ,

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Aflînd cu profundă durere vestea privind tragicul • accident aviatic, care 
a provocat pierderi de vieți omenești, in numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim dumneavoastră, 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. cele mai sincere condoleanțe.

Vă rog să transmiteți .familiilor indoliate sentimentele noastre de profundă 
compasiune.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Regatului Nepal
(Urmare din pag. I)

Inminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Gyanendra Bahadur 
Karki a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai bune urări din partea Ma
iestății Sale Birendra Bir Bikram 
Shah Dev. regele Nepalului.

în cuvin tarea prezentată de amba
sador cu acest prilej este exprimată 
satisfacția „de a reprezenta Regatul 
Nepalului in marea dumneavoastră 
țară, cu care Întreținem relații prie
tenești foarte strlnse". „In Nepal ur
mărim cu profund interes și admira
ție — se arată in citvintare — pro
gresul economic remarcabil înregis
trat de țara dumneavoastră. într-o 
scurtă perioadă de timp, sub condu
cerea înțeleaptă a Excelenței Voas- 

> 'e. Vă urăm deplin succes in reali-
,<'ea acestei nobile misiuni".
După ce se relevă eforturile pe 

care le depune poporul nepalez pen
tru dezvoltarea economică generală a 
țârii, în cuvintare se spune : „Apre
ciem profund ajutorul prețios, coope
rarea și înțelegerea arătată de 
țara dumneavoastră față de aceas
tă imensă sarcină a reconstrucției 
noastre naționale. Deși din punct de

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri a sosit în Capitală
- tovarășul Santiago Carrillo '

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, luni după- 
amiază a sosit in Capitală tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania.

Pe aeroportul Otopeni, tovarășul 
Santiago Carrillo a fost întimpinat

Vizita delegației partidului „Uniunea Centrului 
Democratic** din Grecia

Delegația partidului „Uniunea Cen- 
trulqi Democratic" u din... Grecia, con
dusă de Iannis Zigdhis, președintele 
uniunii, care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, face o vizită în tara noastră, 
s-a întîlnit luni cu Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
relațiile bune existente între Româ
nia și Grecia, între popoarele celor 
două țări, și s-a realizat un schimb 
reciproc de informații cu pi'ivire la

Festivități in școli militare
in școlile de ofițeri activi și cele 

<îe maiștri militari și subofițeri apar- 
ținind Ministerului Apărării Națio
nale au avut loc, duminică diminea
ța, solemnități ocazionate de absol
virea acestor instituții militare de 
învățămint de către o nou^ promo
ție de cadre ale armatei noastre.

într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, tinerele. cadre mi
litare au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu telegrame în care este ex
primată profunda recunoștință pen
tru grija permanentă ce o poartă 
formării șl educării cadrelor mili
tare, pentru condițiile minunate de 
.muncă și viață de care s-au bucurat 
in anii de studiu. Absolvenții școli 
lor militare, aparținînd promoției 
anului 35 al eliberării, anul celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, s-au angajat, una
nim, in fața partidului, a comandan
tului suprem, să ducă mai departe 
tradițiile glorioase de luptă făurite 
de înaintași, să nu precupețească ni-i 
un efort pentru înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a sar
cinilor ce vor reveni armatei din do
cumentele Congresului al XII-lea al 
partidului, să se afirme, ca buni co
mandanți, activiști politici și specia
liști militari.

cinema
• Ultima frontieră a morțll : PA
TRIA — 14,30; 17; 19,30, FAVOttlT 
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; UI; 20.’5, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Ifigenia : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 13.
• Umbra lui Casey : SCALA — 15; 
17.30; 20. FESTIVAL — 13.45; 1G; 
18.15: 20,30.
• Pentru patrie : CINEMA STU
DIO — 10; 14: 18.
• Frate și soră : BUCUREȘTI — 
14; 16: 18; 20.
• Pline cu nuci : CENTRAL — 15; 
17,15; 19.15.
• Program de documentare româ
nești — 15, Pe urmele documentu
lui 99 — 17; 19.30 : TIMPURI NOI.
• Apașii ; VICTORIA — 15; 17,30;
20.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL - 
13.30; 15,30; 17,45; 20, la grădină —
20.45.
• Veronica se întoarce — 9,15; 11; 
12.45; 14,30, Zidul — 16; 18; 20 ; 
DOINA.
• Aventurile lui Mark Twain : 
CAPITOL — 14,15; 17,15; 20. la gră
dină — 20.30, GLORIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19.30, GR1VITA — 9‘. 1143: 
14.30; 17,15; 20.
• Un om în loden : DACIA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; IU; 20.
• Ultimul vals : FEROVIAR — 9: 
11,30; 14; 16,30; 19,30, FLAMURA —

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

vedere geografic țările noastre se 
află la distanță de mii de mile una 
de alta, atit Nepalul cit și Republica 
Socialistă România împărtășesc pre
ocupări comune cu privire la proble
mele păcii, dezvoltării și cooperării".

în încheiere, ambasadorul a dat 
asigurări că in timpul misiunii sale 
va face totul pentru întărirea in con
tinuare a relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat mulțumiri pentru mesajul 
transmis și a adresat, la rîndul său. 
regelui Nepalului un călduros salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român, după ce se relevă 
faptul că România este profund in
teresată in promovarea unor rapor
turi cit mai strînse cu toate statele 
lumii, așezînd la baza acestora res
pectarea strictă a independenței și 
suveranității naționale, a principiilor 
deplinei egalități și drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nerecurge- 
rii la forță sau la amenințarea cu 
forța, se spune :

„Pornind de la aceste principii. 
România socialistă dorește să dez

de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Jose Carlos Gon- 
zâles-Campo Dal-Re, ambasadorul 
Spaniei la București.

preocupările actuale ale Frontului 
Unității Socialiste și Uniunii Centru
lui Democratic ; s-a reafirmat dorin
ța comună de a se acționa în conti
nuare pentru realizarea idealurilor de 
pace, colaborare și prietenie în Bal
cani, între toate țările și popoarele 
lumii.

în aceeași zi, delegația greacă a 
avut convorbiri la conducerile Con
siliului Național al Femeilor șl Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare, a vizitat Capitala, 
întreprinderea „23 August" și Tlrgul 
de mostre de bunuri de consum.

(Agerpres)

La Școala militară de ofițeri activi 
a Ministerului de Interne a avut loc, 
luni dimineața, festivitatea acordării, 
gradului de locotenent absolvenților 
promoției 1979.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptată o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„Cu prilejul acestui moment ostășesc 
unic in viata noastră, vă exprimăm, 
tovarășe secretar general, întreaga 
noastră recunoștință pentru minuna
tele condiții de muncă și de viață 
ce ne-au fost create în școală, spre 
a ne însuși temeinic profesiunea de 
ofițer, pentru încrederea ce ni se 
acordă Ce a deveni cadre in Minis
terul de Interne.

în acest moment solemn, încredin
țăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general, că toți absolvenții din 
promoția 1979 ne vom dărui, fără re
zerve, Întreaga capacitate de mun
că și energie creatoare înfăptuirii in 
mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin din Programul partidului, din 
documentele de partid și de stat, 
din ordinele și indicațiile dum
neavoastră, slujind cu credință, de
votament și abnegație interesele po
porului român, apărind, la nevoie 
chiar cu prețul vieții, libertatea, in
dependenta și suveranitatea Româ
niei socialiste".

9; 11.30: 14; 17; 19.30, GRADINA 
ARC HOTEL — 20.45.

e Olga și poetul : COTROCENÎ — 
.:.O; 17,45; 20.

• Lanțul amintirilor : BUZEȘTI
— 15,30: 19, la grădină 20,30.
• Leii saloanelor î BUCEGI — 16; 
16: 20.
• In ritmul muzicii : LIRA 
15.30: 17.45; 20, la grădina — 20,30.
• Certificat de paupertate : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Police Python 357 î FERENTARI
— 14; 16.30; 19.
• Vacanță tragică : PACEA — 16; 
18; 20.
• Cu mîlnile curate : FLOREAS- 
CA — 9: 11; 13,15; 15,30; 17.43; 20.
• Alibi penjtru un prieten : GlU- 
LEȘTI — 9; 11,30: 14,15; 16.45; 19,30.
• Cazul Gorgonova î VOLGA — 9‘, 
12; 16; 19.
• Tinăr șî liber s MELODIA — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, GRA
DINA TITAN — 20,45.
• Șatra : AURORA — 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,30.
• Misiunea Capricorn unu : MIO
RIȚA — 9; 11.30: 14; 16.45; 19.30, 
TOMIS — 9; 11,45; 14.30; 17,15;
19,45, la grădină — 20.30.
• Antichități : POPULAR — 16;
18; 20.
• Dansul tobelor î MUNCA — 16; 
19.
• Nick Carter superdetectlv :
COSMOS — 15; 17,30; 20. FLACARA
— 15; 17,45; 20.
• Nea Mărin miliardar î ARTA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20.30.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a victoriei de la Halhin Gol, am
basadorul Republicii Populare Mon
gole la București, Țagaanlamin Du- 
ghersuren, a oferit luni un cocteil.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, activiști de 
partid și de stat, ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
in țara noastră, alți membri ai cor
pului diplomatic. ’

volte raporturile prietenești de con
lucrare cu Regatul Nepal, în diferite 
domenii de interes comun.

Poporul român urmărește cu Inte
res și simpatie eforturile depuse de 
poporul nepalez pentru dezvoltarea 
economică și socială independență a 
tării sale, pentru progres și bunăsta
re, pentru asigurarea păcii și secu
rității în zonă. Sint convins că dez
voltarea raporturilor dintre țările 
noastre —■ atit pe plan bilateral, cit 
și pe arena internațională — cores
punde pe deplin intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și colabo
rării in întreaga lume".

Președintele României a urat am
basadorului Regatului Nepal succes 
în îndeplinirea misiunii ce i s-a în
credințat și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut într-o at
mosferă cordială cu ambasadorul 
Gyanendra Bahadur Karki.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curtlcea- 
nu. secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

tv
PROGRAMUL 1

9, M Clnteee de viață nouă — muzică 
populară șl folk

9.30 Izvoare de lumină. Construcții 
hidrotehnice românești

10,00 Film ■ serial : Calvarul. Reluarea 
episodului 9

10,50 Telex
16,05 Monumente ale eliberării — do

cumentar
16,23 Pagini de balet contemporan 
17.00 Almanah pionieresc .
17.30 Sunetul marmuril — reportaj
17,45 Țara in August. Emisiune de mu

zică și poezie
13.20 Revista social-politică TV
10.30 1001 de’seri
10,00 Telejurnal
19.20 Romania XXXV. Mesaje la marea 

sărbătoare a poporului român. 
Anchetă internațională (II)

19.55 Festivalul național „Cintarea 
României". Selecțiuni din Gala 
laureaților celei de-a II-a ediții

20.15 Seară de teatru : „O vară cum n-a 
mai fost alta"

21.35 Telejurnal .
PROGRAMUL 3

16,00 Oameni din finală. Reportaj cu 
participanțl la Gala laureaților Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei"

16.15 August, flăcări de izbîndă. Muzică 
• simfonică- românească

17.20 Muzică ușoară
17.30 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră. Reluarea episodului 14
17.55 Construirea socialismului (IV)
18.25 Tot înainte I „Faptele noastre, 

prinos de recunoștință"
18.30 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.35 Viața economică a Capitalei
20.25 Treptele afirmării
21,03 Inscripții pe celuloid
21.35 Telejurnal

ȘT/R/ SPOR77VE
• La Melbourne au continuat în

trecerile campionatelor mondiale de 
scrimă. în preliminariile probei in
dividuale de sabie, la care participă 
69 de concurenți, sportivii români 
Corneliu Marin și Ion Pop s-au si
tuat pe locuri fruntașe in primele 
două tururi, obținind calificarea 
pentru turul III. Floretista româncă 
Marcela Moldovan, prezentă in re
calificări. a pierdut cu 3—8 intîlnirea 
cu Latrille (Franța), ratind califi
carea în turneul final.
• începînd de astăzi și pînă vi

neri, 24 august, la San Diego (Cali
fornia) se vor desfășura întrecerile 
celei de-a 38-a ediții a campionate
lor mondiale de lupte greco-romane. 
la care și-au anunțat participarea 
sportivi din 30 de țări, printre care 
și România.

Din lotul țării noastre fac parte 
campionii mondiali Constantin Ale
xandru, Ștefan Ruso și Ion Draica, 
precum și Nicu Gingă, Gheorghe 
Ciobotaru, Petre Dicu, Roman Co- 
dreanu, Florea Avram, Ștefan Negri- 
șan, Vasile Andrei — ultimii trei 
fiind debutanți la campionatele mon
diale.

în continuare, intre 25 și 28 august 
se vor disputa campionatele lumii la 
lupte libere, competiție la care vor 
fi prezent! și trei concurenți români. 
Aurel Neagu, Vasile Pușcașu și An- 

; drei Ianko.

• Frați de cruce : MODERN —- 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, la gră
dină — 30.45.
• Vis de ianuarie ! PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Un trecător în ploaie : GRADI
NA BUCEGI — 20,30.
• Rodeo : GRÂDINA FESTIVAL 
— 20.15.
• Hercule cucerește Atlantida : 
GRADINA FLACARA — 20.30.

teatre
• Filarmonica ,.George Enescu“ 
(Rotonda Ateneului Român) : .Co
loana infinită14. Micro-spectacol in 
imagini, sunet și lumini — 20.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor ■— 19,30, (la rotonda scriitorilor 
dirt Cfșmigiu) : „Culorile iubirii44 
— spectacol de sunet și lumină —
21.
• Teatrul Giulești (la sala Ma
jestic) : Dragoste periculoasă —
19.30. (la Parcul Tineretului) : 
„Sub soarele acestor ani44 — spec
tacol poetic — 21.
• Ansamblul artistic „Ransodia 
română44 : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Omul 
care aduce risul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cine 
se teme de... Romeo și Julieta —
19.30.

Sesiunea de comunicări consacrată 
celei de-a 35-a aniversări a revoluției de eliberare socială 

și națională, antifascistă și antiimperialistă
La Muzeul de istorie a partiduliîi 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc, 
luni, sesiunea de comunicări, orga
nizată de Academia de științe sociale 
și politice. Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul de studii istorice 
și social-politice, în cinstea celei de-a 
35-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă.

La lucrări au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ăi gu
vernului, vechi militant! ai mișcării 
comuniste și muncitorești din tara 
noastră, participanti la evenimentele 
din august 1944, oameni de știință, 
artă și cultură, cadre didactice și mi
litari.

în cuvintul de deschidere. Prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a subliniat că, prin elaborarea 
conceptului istorico-teoretic ce defi
nește și realizează dimensiunile na
ționale și internaționale ale procesu
lui politic din tara noastră, încununat 
cu victoria revoluției de eliberare na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adus o nouă contribuție 
activă și strălucită la progresul gîn- 
dirii social-politice contemporane.

în comunicarea tovarășilor Con
stantin Pirvulescu, militant al parti
dului din ilegalitate, și Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice, inti
tulată „Partidul Comunist Român in 
fruntea luptei împotriva fascismului 
și războiului antisovietic, pentru răs
turnarea dictaturii militaro-fasciste și 
eliberarea României de sub domina
ția hitleristă", se spune: Promovînd 
o politică puternic ancorată în reali
tățile țării, in anii cind pericolul fas
cist și revizionist amenința direct 
interesele supreme ale poporului 
nostru, integritatea și suveranitatea 
patriei, Partidul Comunist Român a 
reușit să activizeze în jurul său cele 
mal largi forțe sociale antifasciste.

în anii războiului antisovietic și ai 
subordonării țării Germaniei hltleris- 
te, perioadă de grea cumpănă pen
tru poporul român, cînd Însăși ființa 
României ca stat era grav amenin
țată, Partidul Comunist Român și-a 
asumat cu Îndrăzneală și luciditate 
răspunderea de a organiza și conduce 
la victorie lupta tuturor forțelor 
muncitorești și populare, patriotice 

* și naționale, a întregului ' nostru po
por, pentru eliberarea do sub domi
nația fascistă.

Vigoarea și fermitatea cu care în
tregul popor s-a ridicat la luptă, 11- 
chidînd rezistența trupelor hitleriste, 
larga participare a tuturor forțelor 
patriotice la insurecție demonstrează 
că August 1944 a reprezentat un 
energic și determinant act de voință 
al întregii noastre națiuni, o străluci
tă afirmare a hotărîrii poporului ro
mân de a zdrobi orice dominație 
străină, de a fi liber și deplin șfăpin 
în țara sa, de a-și hotărî singur des
tinele.

in comunicarea „Insurecția din 
august 1941 — deschizătoare a unei 
epoci istorice in viața poporului ro
mân", tovarășul Leonte llăutii, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinte al Con
siliului de conducere și rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", a 
spus :

Esența revoluționară a insurecției 
din August 1944 este cu putere pusă 
în lumină de faptul că ea a fost în
ceputul șl declanșatorul unui proces 
revoluționar neîntrerupt ale cărui 
etape succesive erau dictate de însăși 
logica obiectivă a istoriei. Fiecare 
etapă de dezvoltare presupunea in 
mod necesar o etapă nouă superioa
ră și totodată crea premisele ei.

Analizat retrospectiv, procesul re
voluționar din țara noastră, al cărui 
început l-a ponstituit revoluția na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă din august' 1944, prezintă o origi
nalitate incontestabilă, prin formele 
pe care le-a îmbrăcat, prin etapele 
caracteristice evoluției sale,, prin dis
pozitivul de alianțe și dinamica aces
tuia, prin elasticitatea metodelor uti
lizate. Revoluția noastră oferă o con
firmare a legii istorice conform căreia 
progresul social se realizează în for
me de inepuizabilă varietate și diver
sitate, incompatibile cu Ideea vre
unui model unic al dezvoltării so
ciale, al formelor și etapelor el.

O caracteristică a revoluției din 
tara noastră este împletirea dimen- 

, siunii sociale și a celei naționale a 
revoluției. în virtutea împrejurărilor 
specifice ale devenirii istorice a po
porului român, o asemenea împleti
re este proprie celor mai multe dintre 
mișcările sociale care jalonează is
toria sa. Ea este in mod firesc ca
racteristică și revoluției de la 23 Au
gust, concretizîndu-se in faptul că e- 
liberarea națională nu putea fi reali
zată și consolidată fără transformări 
sociale devenite de mult necesare. în 
continuarea procesului revoluționar, 
această corelare organică își găsește 
expresia în aceea că socialismul au
tentic este indisolubil legat de inde
pendenta deplină și suveranitatea na
țională a fiecărui popor, a fiecărei 
țări.

Sub conducerea partidului, în frunte 
cu secretarul său general, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român abordează astăzi noi culmi ale 
civilizației și progresului, iar Româ
nia socialistă se afirmă din ce in ce 
mai mult ca un factor de seamă al 
vieții internaționale, de promotoare a 
unor idei generoase privind afirmarea 
in relațiile intre state a deplinei in
dependențe și egalități în drepturi, 
salvgardarea păcii, instaurarea unui 
climat de securitate și colaborare 
pașnică în lume.

în comunicarea intitulată „Româ
nia la a 35-a aniversare a insurecției 
din august 1944; perspectivele înain
tării patriei pe calea societății socia
liste multilateral dezvoltate și trece
rii la comunism", tovarășul Nicolae 
Constantin, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a arătat că, în anii 
care au trecut de Ia evenimentele din 
august 1944, poporul român, condus 
de partidul comunist, a parcurs o în
treagă epocă istorică — de la orîn- 
duirea bazată pe exploatare si asu
prire, din trecut, la orinduirea nouă, 
socialistă, în care liber și deplin 
ștăpin pe soarta sa își făurește în 
mod conștient propria-i istorie.

în retrospectiva celor trei decenii 
șl jumătate, a subliniat în continua
re vorbitorul, apare limpede însem
nătatea istorică a perioadei inaugu
rate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioada Cea mai fertilă, cea 
mai bogată în realizări, calitativ 

superioare. Ea pune în lumină va
loarea determinantă a aportului 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și aplicarea 
strategiei și tacticii partidului, la 
orientarea de principiu a politicii 
sale interne și externe, pur tind, am
prenta personalității secretarului 
nostru general, care, cu impresio
nanta cutezanță și profunzime știin
țifică creatoare marxist-leninistă ce 
îl caracterizează, a dat un puternic 
impuls gîndirii teoretice, elaborării 
soluțiilor practice ale înaintării și 
dezvoltării multilaterale ,a construc
ției socialiste.

în comunicarea tovarășului Con
stantin Dăseălescii, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., intitulată : „P.C.R. 
— forța politică conducătoare a re
voluției și construcției socialiste", 
se relevă ; Toate prefacerîle revolu
ționare din societatea noastră sint 
indisolubil legate de faptul că, im
plantat adine în solul patriei, Parti
dul Comunist Român a demonstrat 
în practica făuririi noii Orinduiri că 
are capacitatea de a aplica creator 
adevărurile generale ale socialismu
lui științific» la condițiile concrete, 
specifice României, de a prevedea și 
soluționa problemele noi, complexe, 
ivite în acest proces inedit al crea
ției istorice universale.

în continuare a fost evidențiată 
concepția unitară, închegată, profund 
științifică cu privire la rolul și locul 
partidului comunist in sistemul de
mocrației socialiste, precum și căile 
și modalitățile de exercitare a aces
tui roi în perioada istorică a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. Relevind caracterul rea
list, științific al politicii partidului, 
rezultatele. istorice dobindite de po
porul nostru în climatul politic și so
cial novator instaurat de Congresul 
al IX-lea, adîncit și amplificat de 
Congresele al X-lea și al XI-lea ale 
P.C.R., vorbitorul a spus : Transfor
mările calitative ce s-au produs în 
acest deceniu și jumătate in toate 
domeniile vieții — cel mai fertil din 
Întreaga istorie a națiunii române — 
sint puternic marcate de personali
tatea de excepție a secretarului ge
nerai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, in fiecare moment al 
înaintării noastre pe calea făuririi 
noii orinduiri, ne oferă exemplul 
strălucit al spiritului său realist, pro
fund științific, al cutezanței revolu
ționare în abordarea și rezolvarea 
creatoare a complexelor probleme ale 
construcției socialiste, al dragostei 
sale nemărginite pentru patria socia
listă, al consecventei și umanismului 
inegalabil in lupta pentru triumful 
idealurilor de libertate, dreptate so
cială și națională, de pace și înțele
gere in întreaga lume.

La temelia acestei practici, se 
menționează în comunicare, stă con
cepția științifică, dialectică a condu
cerii partidului nostru, potrivit că
reia întărirea rolului conducător al 
partidului presupune nu numai ca 
el să învețe masele, să se situeze 
pe poziția de sfătuitor și îndrumător 
al acestora, ci ea el însuși, trup din 
trupul poporului, legat organic de 
munca, viața și năzuințele sale cele 
mai scumpe, bizuindu-se pe expe
riența crescindă, pe inepuizabilul 
tezaur de gindire, de inteligență ale 
milioanelor de oameni ai muncii, să 
desprindă învățăminte, concluzii din 
acest nesecat izvor de înțelepciune 
și inițiativă populară.

Evocind momente din evenimen
tele de acum 35 de ani, general-lo- 
cotenent in rezervă Anton Constan
tin și general-locotenent în rezervă 
Emilian Ionescu au subliniat in co
municarea lor, „Amintiri din zilele 
fierbinți ale lui august 1944", rolul 
determinant al Partidului Comu
nist Român în pregătirea, desfă
șurarea și victoria revoluției de 
eliberare națională. In acele zile 
fierbinți din august 1944 — se
arată în comunicare — toată tara 
și-a făcut datoria. A existat o uni
tate de luptă a întregului popor care 
ne-a asigurat biruința. A existat un 
eroism înălțător și s-au dat jertfe 
numeroase. Din ele și din munca 
vrednicului nostru popor, condus 
de P.C.R., avem țara liberă și Înflo
ritoare de astăzi, ale cărei remarca
bile succese din ultimii 15 ahi sint 
indisolubil legate de numele și acti
vitatea celui mai iubit și stimat fiu 
al națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în comunicarea „Recunoașteri in
ternaționale ale importantei insu
recției poporului român și partici
pării sale la înfringerea Germaniei 
naziste", prezentată de dr. Nicolae 
Copoiu, secretar științific al Institu
tului de studii istorice și social-poli
tice, și col. Constantin Nicolae, direc
tor adjunct al Centrului de studii și 
cercetări de istorie și teorie militară, 
se subliniază rolul de însemnătate 
deosebită in desfășurarea celui de-al 
doilea război mondial — pe plan mi
litar, politic, economic și psihologic — 
pe care l-a jucat actul românesc de 
la 23 August 1944. Acest act. arată 
autorii, a dus la concluzia justă pe 
plan internațional că România, prin 
acțiunea sa declanșată la 23 August 
și apoi prin continuarea războiului 
dus alături de Națiunile Unite, a 
contribuit , substantial la scurtarea 
războiului în Europa, ceea ce a În
semnat, în primul rînd, salvarea a 
mii și mii de vieți omenești și a 
numeroase valori materiale și cul
turale.

Comunicarea „Români in rezistența 
antifascistă din alte țări", de dr. 
Gheorghe Zaharia, director adjunct 
științific la Institutul de studii isto
rice și social-politice, membru co
respondent al Academiei de științe 
sociale și politice, șl dr. Gheorghe 
Unc, șef de sector la Institutul de 
studii istorice și social-politice, evi
dențiază că in anii marii conflagrații 
mondiale 1939—1945, concomitent cu 
desfășurarea rezistenței din tară, 
numeroși antifasciști români au 
luptat împotriva fascismului ger
man, înrolați in detașamente de par
tizani din Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Franța, Belgia, 
țări ale căror popoare erau angajate 
in bătălia împotriva ocupantilor na
ziști, cit și în armata chineză, alături 
de lupta poporului chinez împotriva 
militariștilor japonezi. Prezența pa- 
trioților români pe baricadele luptei 
antifasciste de peste hotare, parti
ciparea lor la mișcarea de rezistentă 
din alte țări constituie parte inte
grantă a luptei poporului român pen
tru infringerea fascismului.

în viziunea Partidului Comunist 
Român, se spune in comunicarea 
„Concepția Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, pri
vind transformarea cantității într-o 
nouă calitate in procesul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate", de prof. dr. Ion V, Totu 

și prof. dr. Constantin Vlad, edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate nu se rezumă la 
simpla desăvîrșire a proceselor care 
au dus la făurirea economiei socia
liste unitare, ci -presupune înfăptui
rea unor profunde modificări cali
tative in toate domeniile vieții so
ciale. Astfel, misiunea istorică a 
acestei- etape, care constă în consa
crarea socialismului ca treaptă su
perioară in ierarhia orinduirllor so
ciale, nu înseamnă numai necesitatea 
dezvoltării economice pentru mic
șorarea decalajelor economice față 
de țările avansate, ci impune înfăp
tuirea unor procese calitative în mo
dul de producție și yiață care, prin 
conținutul și unitatea lor. caracte
rizează socialismul ca primă fază 
a societății comuniste.

în comunicarea „Dezvoltarea în 
unitate și frăție a oamenilor muncii 
români și cei apartinind naționalită
ților conlocuitoare in epoca construc
ției socialiste", prof. univ. dr. Iosif 
Kovacs, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoea, a 
arătat că una din marile înfăptuiri 
ale orinduirii noastre, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, este 
realizarea egalității depline in drep
turi și adincirea unității frățești din
tre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare.

Subliniind că aceste raporturi fră
țești au temelii adinei în istoria tării, 
vorbitorul a evidențiat luptele duse 
de-a lungul secolelor de masele 
populare, fără deosebire de naționa
litate, pentru realizarea idealurilor 
naționale și sociale comune, relevind 
în mod deosebit etapele principale 
ale luptei desfășurate după victoria 
revoluției de eliberare națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, care au dus la rezolva
rea definitivă, marxist-leninistă, a 
problemei naționale în România. Ma
rile investiții dirijate în decursul 
celor 35 de ani spre zonele rămase 
în urmă din punct de vedere econo
mic, intre care se aflau si județe 
locuite de naționalități conlocuitoare, 
procesul de dezvoltare social-cultu- 
rală a naționalităților conlocuitoare, 
asigurarea desfășurării învățămîntu- 
lui și a vieții culturale în limba ma
ternă, exercitarea efectivă a libertă
ților democratice in România, largile 
posibilități de participare a naționa
lităților conlocuitoare la conducerea 
statului confirmă pe deplin această 
măreață realizare a politicii partidu
lui.

Arătînd că Partidul Comunist 
Român a înțeles încă de la crearea 
sa importanta dezvoltării spirituale 
a societății. George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. președin
tele Uniunii scriitorilor, a relevat în 
comunicarea „Socialismul și progre
sul spiritual al societății", că. în pe
rioada relativ scurtă de la Înfăptui
rea actului eliberării, problema dez
voltării spirituale a societății noas
tre a căpătat noi și multiple dimen
siuni, o dialectică proprie. în citeva 
decenii s-au format în tara noastră 
nu numai cadre calificate pentru a 
întreprinde acțiunile necesare dez
voltării materiale a societății socia
liste. ci și un om cu o bogată viață 
spirituală, care are necesități spiri
tuale. și care solicită intens societa
tea să-i satisfacă aceste necesități.

Ilie Bologa, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie", membru al Biroului Consi
liului National al Oamenilor Muncii, 
a arătat în comunicarea „Democrația 
socialistă și autoconducerca munci
torească in concepția și activitatea 
practică a Partidului Comunist Ro
mân ; democrație și responsabilitate 
socialistă" că experiența istorică a 
țării noastre demonstrează că socia
lismul și democrația sint indisolubil 
legate între ele, clasa muncitoare 
avînd misiunea istorică de a înfăptui 
nu numai o nouă orînduire socială, 
ci și un tip superior de democrație, 
care să materializeze exercitarea pu
terii oamenilor muncii de către po
porul însuși. Cursul mereu ascendent 
și înnoitor, dinamismul excepțional 
al întregii dezvoltări economieo-so- 
ciale, a arătat vorbitorul, poartă am
prenta dirzeniei revoluționare, prin
cipialității comuniste, exigenței cri
tice și spiritului de dreptate, cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu organi
zează și conduce întreaga activitate 
a partidului și poporului nostru.

Comunicarea „Creșterea bunăstării 
întregului popor — țelul suprem al 
politicii partidului", prezentată de 
Verona Burtea, secretar al Co
mitetului de partid de la întreprin
derea de confecții și tricotaje — Bucu
rești, a insistat asupra faptului că, in 
concepția partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, creșterea bunăstării omu
lui este o rezultantă directă a tu
turor acțiunilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială. cultu
rală. educativă și politică. în acest 
context, vorbitoarea a arătat că în 
ultimii 35 de ani forțele de producție 
au cunoscut o impetuoasă dezvoltare 
și modernizare prin repartiția lor ju
dicioasă, echilibrată, România fâurin- 
du-și o economie modernă, dinamică, 
eficientă, un potential industrial și 
agricol productiv, care constituie baza 
ridicării neîntrerupte a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Prezentind comunicarea „Concepția 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, cu privire la so
lidaritatea internațională și unitate» 
mișcării comuniste și muncitorești in 
epoca actuală", tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a subliniat că rolul hotări- 
tor in elaborarea liniei politice 
și strategice a partidului, in înfăp
tuirea ei în viață revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, care în perioada 
de aproape un deceniu și jumătate 
de cînd se află in fruntea partidului 
și statului a imprimat un profund 
spirit creator și un puternic dina
mism întregului proces de edificare a 
societății socialiste, contribuind, tot
odată, in mod decisiv la făurirea și 
promovarea unei politici externe deo
sebit de active, consacrată înfăptuirii 
aspirațiilor de libertate, indepen
dență, pace și progres ale popoare
lor lumii. Contactele frecvente ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii de partide, de state, de 
Ruverne și parlamente, cu reprezen
tanții forțelor revoluționare, progre
siste și democratice, al opiniei pu
blice — calitățile remarcabile de teo
retician și om politic ale secretarului 
general al partidului, calități care 
l-au consacrat ca o personalitate 
proeminentă • a mișcării comuniste și 
a vieții politice internaționale contem
porane, au permis o cunoaștere temei

nică, din surse nemijlocite, a eveni
mentelor ce au loc in lumea contem
porană, cunoaștere care, valorificată 
printr-o mare putere de analiză și 
generalizare științifică, de sesizare a 
noului, de înțelegere profundă a con
tradicțiilor reale și a rolului lor in 
procesul dialectic al dezvoltării, a 
condus la elaborarea unor concqpte și 
teze de o inestimabilă valoare, teore
tică și practică, la studierea și in
terpretarea fenomenelor și tendințe
lor din lumea contemporană, din 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională, oferind partidului nos
tru una din cele mai cuprinzătoare 
viziuni asupra procesului istoric de 
organizare a raporturilor sociale și 
naționale.

Subliniirxf că o trăsătură esențială 
a dezvoltării contemporane o consti
tuie intensificarea luptei forțelor re
voluționare, progresiste și democra
tice, creșterea inriuritii. și rolului 
clasei muncitoare și al organizațiilor 
sale politice, al țărănimii, intelectua
lității șl celorlalte categorii sociale, 
vorbitorul a spus : Pornind de la ro
lul partidelor comuniste, care se afir
mă tot mai puternic ca promotoare 
ale intereselor vitale ale maselor, 
P.C.R. militează ferm pentru reali
zarea unității de tip nou și dezvolta
rea solidarității și colaborării dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza deplinei egalități In drepturi 
și respectului reciproc, a dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară, linia politică, strategia și tac
tica revoluționară, potrivit situației 
Concrete in care acționează.

în comunicarea „România iii sis
temul relațiilor internaționale actua
le. Concepția României, a președin
telui său, privind soluționarea mari
lor probleme cu care se confruntă 
omenirea", tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, a ară
tat că, în efortul istoric de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, România a acționat și acțio
nează fără preget, fără contenire, 
pentru asigurarea unui climat inter
național de liniște, de pace, de secu
ritate și cooperare, condiții primor
diale ale dezvoltării și creației.

Relevind că politica externă a 
României socialiste are o largă forță 
de înriurire și că prestigiul țării 
noastre în lume cunoaște o creștere 
fără precedent, vorbitorul a spus : 
Pe bună dreptate, spre mîndria în
tregului nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, este considerat ca una 
dintre cele mai proeminente perso
nalități între marii conducători po
litici ai epocii contemporane. Româ
nia a militat și militează in mod 
ferm pentru respectul riguros in 
raporturile dintre state al princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
torță și la amenințarea cu torța, 
condiție sine qua non pentru in
staurarea unei păci trainice, pentru 
construcția unei securități autentice 
și a unei colaborări rodnice între 
toate națiunile. Unul din obiectivele 
acțiunii pe care România o între
prinde pe arena internațională, in 
condițiile ascuțirii contradicțiilor in
ternaționale, ale intensificării luptei 
pentru zone de influență, ale accen
tuării unor manifestări ale politicii 
de forță in diferite regiuni ale lumii, 
l-a constituit activitatea susținută 
îndreptată spre întărirea solidarității 
și realizarea unității de acțiune a 
tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, mobilizarea 
popoarelor la lupta pentru dezvol
tarea cursului spre destindere, pace 
și colaborare între națiuni, pentru 
socialism și democrație în lume. 
Convingerea în capacitatea de acțiu
ne a tuturor acestor forte unite 
inspiră încrederea în viitor, ce răzba
te din întreaga activitate internațio
nală a României, încrederea în posi
bilitatea reală a făuririi unei lumi 
mai bune și mai dnepte.

Tu încheierea lucrărilor, participan- 
ții la sesiune au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

Sesiunea științifică consacrată mă
rețului eveniment a pus în evidență 
rolul hotăritor al Partidului Comu
nist Român in coalizarea si mobili
zarea forțelor înaintate ale poporu
lui Împotriva fascismului și a răz
boiului, pentru răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste și eliberarea na
țională și socială, in trecerea Româ
niei pe calea transformărilor dem<> 
cratice și apoi la construirea socia
lismului, însemnătatea pe plan na
tional și internațional a actului Is
toric din august 1944, contribuția 
remarcabilă adusă de tara noastră la 
zdrobirea Germaniei naziste.

Ca militant cu remarcabile însușiri 
a.1 partidului comunist și organiza
ției șale de tineret, devotat cu toată 
fermitatea și cutezanța revoluționară 
v-ațl aflat și atunci, mult stimate to
varășe. Nicolae Ceaușescu. in pri
mele rinduri ale luptelor de clasă, 
ale rezistentei antifasciste, âle pre
gătirii și desfășurării cu succes a re
voluției de eliberare națională, 
antifascistă și antiimperialistă, adu- 
cind o contribuție esențială. în toate 
marile prefaceri structurale — poli
tice, economice, sociale și culturale 
— care s-ati înfăptuit în anii revolu
ției și construcției socialiste.

Grandiosul proces de făurire a vie
ții noi, socialiste, condus neabătut, 
perseverent, clarvăzător de partid, a 
cărei etapă cea mai fertilă se situea
ză în anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului, poartă amprenta 
puternicei dumneavoastră personali
tăți de strălucit conducător revolu
ționar, înflăcărat patriot si militant 
internationalist. neobosit luptător 
atit pentru Înflorirea României so
cialiste și înaintarea ei, treaptă cu 
treaptă, pe drumul luminos al Civi
lizației socialiste și comuniste, cit șl 
pentru apărarea drepturilor -impre
scriptibile ale fiecărui popor la inde
pendență și suveranitate națională, 
la prosperitate și fericire.

In aceste momente jubiliare, cînd 
întregul - partid și popor dezbat cu 
competentă și înalt spirit de răspun
dere proiectele documentelor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
partlcipantii la sesiunea consacrată 
sărbătoririi victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, ne angajăm 
în mod solemn să facem totul pentru 
a contribui cu toate puterile noastre, 
împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii, la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve pe care partidul le pune în fata 
poporului pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.
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La Viena și-a început lucrările: Manifestări consacrate României agențiile de presă transmit:
Conferința Națiunilor Unite pentru 

știință și tehnologie în folosul dezvoltării 
Mesajul președintelui României primit cu viu interes de participarăți

în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării țării

tn diferite țări continuă să se desfășoare manifestări prilejuite de 
Împlinirea a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare națională, 
antifascistă și antiimperialistă din țara noastră.

VIENA 20 (Agerpres). — Cores
pondentă specială : La Viena 
s-au deschis luni lucrările Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie in folosul 
dezvoltării, care se ■ înscrie in 
suita marilor reuniuni internațio
nale desfășurate în acest deceniu 
în cadrul O.N.U. pentru abordarea, 
in vederea soluționării in interesul 
tuturor statelor și popoarelor, a 
problemelor majore care confruntă 
contemporaneitatea. Sint prezenți 
peste 4 000 de delegați, reprezentînd 
statele membre ale O.N.U., organi
zații internaționale guvernamenta
le și neguvernamentale, precum și 
oameni de știință din numeroase 
țări ale lumii. Din România parti
cipă o delegație condusă de Ion 
Vrsu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

In cadrul reuniunii, care va dura 
12 zile, vor fi dezbătute modalită
țile practice prin care știința și teh
nologia modernă pot contribui la 
înlăturarea decalajelor dintre țările 
în curs de dezvoltare și statele in
dustrializate. O atenție deosebită va 
fi acordată problemelor legate de 
transferul de tehnologie către țări
le in curs de dezvoltare, precum și 
rolului O.N.U. și al organismelor 
specializate în realizarea unui 
transfer real și echithbil de teh
nologie.

După cum se știe, la baza convo
cării conferinței se află inițiativa 
președintelui României, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, avînd ca rezul
tat înscrierea pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a Q.N.U., la cea 
de-a 25-a sesiune a sa, din 1970, a 
unui punct referitor la rolul știin
ței și tehnologiei moderne în dez
voltarea națiunilor și necesitatea 
întăririi cooperării economice, teh
nice și. științifice între state. Ca 
urmare a viului interes și a largu
lui sprijin pentru inițiativa șefului 
statului român, in anii care au ur
mat a fost desfășurată o amplă ac
tivitate de pregătire a conferinței, 
in cadrul căreia un rol deosebit l-a 
avut recenta, reuniune ministerială 
a țărilor membre ale Grupului ce
lor 77, din capitala României, care 
a adoptat Declarația de la Bucu
rești, document ce exprimă voința 
politică a acestor țări de a acționa 
unit și a conlucra strins pentru a 
asigura succesul lucrărilor marelui 
forum de la Viena in promovarea 
unor noi relații internaționale in 
domeniul științei și tehnologiei.

In cadrul ședinței inaugurale s-a 
dat citire mesajului adresat confe
rinței de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a fost salutat cu 
puternice aplauze de participanti, 
ca o expresie a înaltei stime și 
prețuiri de care se bucură pe plan 
internațional personalitatea pre
ședintelui României, concepția sa 
privind rolul prioritar ai științei și 
tehnologiei în edificarea noii ordini 
economice internaționale.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este un mare mesager al independenței 

popoarelor și al păcii“
Articol apărut în cotidianul „Kathimerini" din Grecia

ATENA 20 (Agerpres). — Presti
giosul cotidian „Kathimerini", care 
apare la Atena, publică un amplu ar
ticol consacrat personalității proemi
nente și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prestigiului de 
care se bucură in întreaga lume. 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie ziarul — este intimpinat întot
deauna cu .bucurie și optimism, senti
mente ce amintesc că există conducă
tori de stat care au permanent in 
centrul preocupărilor lor pacea lumii 
și lupta fermă, neînduplecată pentru 
ca omenirea să fie ferită de confrun
tările dintre state, provocate de înar
mări. pentru destindere internațională 
efectivă. în cadrul căreia națiunile 
să se poată dedica în liniște 
activității constructive și să pros
pere. Obiectivul său este făurirea unui 
sistem de securitate în Europa și în 
întreaga lume. Consolidarea păcii — 
o afirmă, o subliniază și o repetă 
neobosit, tot mai viguros, președintele 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să fie o 
cauză și opera tuturor statelor conti
nentului european. Declarațiile și in
terviurile sale acordate mijloacelor de 
informare in masă produc o puterni
că impresie...".

Referindu-se la recenta vizită în 
Siria a șefului statului român, ziarul 
continuă : La Damasc, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că sta
tele mici trebuie să-și consolideze 
unitatea în lupta permanentă pentru 
o pace trainică și pentru independen
ța lor, împotriva menținerii și inten
sificării cursei înarmărilor, pentru 
a se realiza reducerea treptată pînă 
la Interzicerea totală a armelor.

Președintele Ceaușescu arăta, de a- 
semenea, că dezarmarea in Europa 
trebuie să constituie un obiectiv al 
tuturor popoarelor, pentru că in Eu
ropa și in S.U.A. sint concentrate 30

la sută din. armamente și deoarece de 
securitatea și dezarmarea europeană 
depinde securitatea tuturor statelor 
lumii.

O atenție deosebită acordă pre
ședintele României cooperării în Bal
cani. regiune a cărei pondere pentru 
securitatea europeană trebuie să de
vină tot mai importantă, în același 
timp, șeful statului român a relevat 
necesitatea întăririi coeziunii țărilor 
din Orientul Mijlociu, avînd ca obiec
tiv fundamental asigurarea indepen
denței lor și instaurarea păcii in re
giune.

în continuare, „Kathimerini" relevă 
declarații ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind inițiativele care se 
impun pentru solutionarea crizei și» 
realizarea unei păci globale în Orien
tul Mijlociu, poziția față de situația 
din Africa, mișcarea țărilor nealinia
te și necesitatea unor măsuri concre
te de dezarmare, și conchide : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este un 
mare mesager al independenței po
poarelor și al păcii în Europa, timo
nier al unei țări mici, dar atit 
de insemnate in contextul european. 
Apelurile sale constituie un îndemn 
pentru toți ceilalți conducători de stat 
care trebuie să înscrie printre preocu
pările lor datoria primordială a asi
gurării independentei țărilor lor și a 
păcii intre popoare. Pe bună dreptate 
așteptăm plini de speranțe viitoarele 
initiative ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Considerăm, de asemenea, înteme
iată mîndria poporului român care se 
pregătește pentru marea sărbătoare 
de la 23 August, avind in fruntea sa 
un conducător de o radiație istorică 
atit de mare, incit încălzește inimile 
tuturor oamenilor iubitori de libertate 
și pace din întreaga lume".

In cuvintul său, secretarul ge
neral al O.N.U., K. Waldheim, a 
subliniat că soluționarea probleme
lor acute ale lumii de azi „im
pune ca știința și tehnologia în 
folosul dezvoltării să se traducă în 
aplicații creatoare. Formularea unei 
strategii corespunzătoare în acest 
sens dobîndește o importantă deo
sebită pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale". 
Referindu-se la sarcinile conferin
ței, el a evidențiat necesitatea apli
cării in scopuri constructive a po
tențialului. științific și tehnic al 
omenirii și examinării probleme
lor ce decurg din „enormul dezechi
libru ce caracterizează activitățile 
de cercetare și dezvoltare la nivel 
internațional". Trebuie început prin 
acordarea de ajutor țărilor în curs 
de dezvoltare și punerea in comun 
a informației științifice necesare 
in vederea întăririi mijloacelor lor 
tehnologice și accelerării progresu
lui lor — a apreciat secretarul 
general al O.N.U. Pentru reușita 
acestor obiective, a continuat el, se 
impun exercitarea voinței politice 
a statelor, sporirea fondurilor alo
cate dezvoltării științei și tehnicii 
și asigurarea unor mecanisme 
eficace de acțiune.

După cuvintul de salut adresat 
participanțiloT de șeful statului 
austriac, dr. Rudolf Kirchschlăger, 
ministrul pentru știință și cercetare 
al țării-gazdă, dr. Hertha Firnberg, 
a fost aleasă președinte al confe
rinței.

. Congresul Asociației 
internaționale de studii 

sud-est-europene
ANKARA (Agerpres). — In capitala 

Turciei au luat sfirșit lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Asociației in
ternaționale de studii sud-est-euro
pene. Membrii delegației Academiei 
de studii sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România au prezentat 
rapoarte și comunicări științifice pri
vind istoria și civilizația poporului 
român.

A fost relevată contribuția tării 
noastre la lupta de eliberare a națiu
nilor și la făurirea statelor moderne 
din • Balcani, aportul românesc la in
tensificarea relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre popoarele din aceas
tă parte a lumii.

în funcția de președinte al asocia
ției a fost ales prof. Panayotos Zepas 
(Grecia), iar în cea de secretar gene
ral a fost reales acad. Emil Condu- 
rachi (România).

Precizări ale Frontului 
Patriotic Zimbabwe
La Dar Es Salaam s-au încheiat 

convorbirile dintre Joshua Nkomo șl 
Robert Mugabe, copreședinți ai 
Frontului Patriotic Zimbabwe.

Referindu-se la proiectul de orga
nizare la Londra a unei conferințe 
constituționale in problema rhode- 
siană, Joshua Nkomo a declarat în- 
tr-o conferință de presă că el și 
Robert Mugabe vor merge în capitala 
britanică, dar a precizat că această 
reuniune trebuie să fie considerată 
„o conferință a părților implicate în 
conflictul armat". Cei doi copre
ședinți au convenit — a spus Joshua 
Nkomo — că nu trebuie să se treacă 
la o încetare a focului in Rhodesia 
pînă cînd nu se realizează „un trans
fer corhplet al puterii" către poporul 
Zimbabwe.

UNIUNEA SOVIETICA. Sub auspi
ciile Asociației de prietenie sovieto- 

. română (A.P.S.R.), în Parcul de 
cultură și odihnă „Maxim Gorki" din 
Moscova a avut loc o adunare con
sacrată Zilei naționale a României. 
Au participat A.G. Țukanova, prim- 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a A.P.S.R., alți nperabri ai conduce
rii centrale a asociației, reprezentanți 
ai unor întreprinderi și instituții 
moscovite, oameni de cultură, un nu
meros public. A luat parte, de ase
menea, delegația A.R.L.U.S., condusă 
de Vasile Vîlcu, președintele Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat, care 
participă la manifestările organizate 
în Uniunea Sovietică cu prilejul săr
bătorii naționale a poporului român, 
membri ai Ambasadei române din 
Moscova.

Au rostit alocuțiuni M.I. Smirnov, 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a A.P.S.R., și Vasile Vîlcu, care au 
evocat semnificația evenimentului 
aniversat, precum și prietenia și co
laborarea multilateră dintre Româ
nia și U.R.S.S., dintre popoarele 
român și sovietic. A urmat un pro
gram artistic, susținut de formații și 
soliști din capitala sovietică.

R.P. UNGARA. Ambasadorul Româ
niei la Budapesta, Victor Bolojan, a 
depus o coroană de flori la Mormîn- 
tul eroilor români căzuți în lupta 
pentru eliberarea Ungariei de sub do
minația fascistă de la Debrecen. De 
asemenea, atașatul militar, lt. col. 
Ioan Todericiu, a dopus coroane de 
flori, din partea ambasadei, la mor
mintele ostașilor români din Miskolc 
și Nyiregyhaza, iar membri ai amba
sadei au depus o coroană de flori la 
Mormîntul ostașilor români căzuti 
pentru eliberarea orașului Szeged.

FINLANDA. în orașul Kemi s-a 
deschis o expoziție de artă intitula
tă : „Portrete și peisaje în pictura 
românească contemporană". în fața 
unui numeros public, a luat cuvin
tul Ekorre Mikko, președintele Comi
siei pentru cultură a Parlamentului 
finlandez, președintele Consiliului 
municipal Kemi. Referindu-se la în
semnătatea zilei de 23 August 1944 
în viața poporului român, vorbitorul 
a exprimat. în numele consiliului 
municipal și al locuitorilor orașului, 
cele mai calde felicitări poporului ro
mân pentru realizările ' obținute si 
urări de noi succese pe drumul pro
gresului și bunăstării. La manifesta
re au participat guvernatorul regiunii 
„Laponia, Asko Oinas. ministrul mun
cii și secretarul general al Partidu
lui Comunist Finlandez, Arvo Aalto, 
alte oficialități municipale și regio
nale, oameni de cultură și artă. A 
fost de față ambasadorul României 
în Finlanda, Marla Stănescu.

INDIA. Revista de politică ex
ternă „International Reporter" a e- 
ditat un număr special dedicat ani
versării a 35 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația fascistă, 
în condiții grafice excelente, sînt pu
blicate șapte articole, pe cuprinsul a 
20 de pagini. In primul articol, in
titulat „Momente din viata președin
telui Ceaușescu"; este redată contri
buția de seamă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
României socialiste. Alte articole 
sînt intitulate : „Ziua națională a po
porului român", „România constru
iește un viitor strălucit, prin forțe
le sale proprii". „Stadiul superior de 
dezvoltare multilaterală a României". 
Articolul „O viată exemplară in 
serviciul poporului român" prezintă 
viața si activitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, contribuția sa deosebită 
la dezvoltare;! științei românești.

R.P. CHINEZA. Ambasada Româ
niei din Beijing a organizat o gală a 
filmului românesc. în cursul căreia 
au fost prezentate filmul documentar 
„România, casa mea" și filmul ar
tistic „Patima". Au participat Li 
Qiang, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul comerțului exterior; Zhang 
Haifeng, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Wei Yuming, adjunct 
al ministrului pentru legături econo
mice cu străinătatea, Zhou Erfu. ad
junct al ministrului culturii, Xie 
Banding, vicepreședinte al Asociației 
poporului chinez pentru prietenia cu 
străinătatea, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

R.P.D. COREEANA. La Academia 
militară „Kim Ir Sen" a avut loc o 
reuniune consacrată Zilei naționale 
a României. Despre Importanta eve
nimentului de la 23 August 1944 au 
vorbit general-locotenent Iun Ci Ho 
și Constantin Anghel. atașat militar, 
aero și naval al României la Phenian. 
Au participat ofițeri superiori, ca
dre didactice și studenți ai Academiei 
militare. A fost de față ambasadorul 
țării noastre la Phenian, Paul Ma
rinescu.

Cu același prilej a fost inaugurată 
o expoziție documentară de fotogra
fii care ilustrează drumul parcurs de 
poporul român în cei 35 de ani de la 
eliberare, precum și viața si activi
tatea militarilor din forțele noastre 
armate.

STATELE UNITE ALE AMERICII. 
La Biblioteca română din New York 
au fost inaugurate „Zilele culturii 
românești". Timp de două săptămîni, 
publicul american va avea posibili
tatea să vizioneze filme artistice și 
documentare, să asculte muzică cla
sică și. populară românească. Ma
nifestarea a fost deschisă prin pre
zentarea conferinței „23 Augusț, săr
bătoarea națională a poporului ro
mân". A urmat filmul „însemne ale 
înaltei prețuiri" — dedicat personali
tății și activității dinamice a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu.

ISRAEL. în orașul Kiryat a avut 
loc o adunare festivă în cursul căreia 
primarul orașului, Natan Sprizer Zwi 
Herer, a evocat importanta actului 
istoric de la 23 August 1944. relațiile 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare, politica externă de colabo
rare și înțelegere internațională 
promovată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, contribuția șefului statu
lui român la statornicirea păcii în 
Orientul Mijlociu. A luat cuvintul. 
d<5 asemenea, ambasadorul tării noas
tre in (Israel, Ion Covaci.

COLUMBIA. La Muzeul de dez
voltare urbană din capitala Colum
biei s-a desfășurat, sub auspiciile 
Institutului pentru cultură si turism 
al districtului Bogota, o seară cultu
rală românească, consacrată Zilei na
ționale a României. Despre semnifi
cația evenimentului au vorbit secre
tarul general al institutului si amba
sadorul României în Columbia, 
Gheorghe Dobra.

Cu același prilej, în sălile Muzeu
lui de dezvoltare urbană a fost pre
zentat filmul „România, tara mea". 
A fost inaugurată o expoziție de gra
fică românească „Artă și realitate".

JAPONIA. In cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Amba
sada României din Tokio, ambasa
dorul țării noastre, Radu Bogdan, a 
vorbit reprezentanților presei, ra
dioului și televiziunii din Japonia 
despre semnificația actului de la 
23 August 1944. în istoria poporului 
român și a evocat inițiativele de po
litică externă ale tării noastre, ale 
președintelui Nicolae Ceausescu. Cu 
același prilej au fost prezentate fil
me documentare românești.

Un manifest al P.C. din 
Chile. Intr-un manifest apărut in 
clandestinitate lg Santiago de Chile, 
secretarul general al Partidului Co
munist din Chile, Luls Corvalan, s-a 
pronunțat pentru constituirea unui 
guvern provizoriu, de largă concen
trare democratică, în țară. Arătind că, 
in prezent, in Chile există condiții 
pentru „crearea unei ample acțiuni 
sociale, care să ducă la formarea unei 
largi alianțe a forțelor democratice" 
Luis Corvalan a subliniat necesitatea 
realizării, inițial, a unei „alianțe între 
Partidul Dernocrat-Creștin și alte 
grupări democratice din țară". Pină 
in prezent, Partidul Democrat-Creșiin 
din Chile a respins ideea participării 
la un guvern alături de partidul co
munist — menționează agenția France 
Presse, citind surse din Santiago de 
Chile.

Demisia guvernului in
dian. PreȘetî'ntele Indiei, Neelam 
Sanjiva Reddy, a acceptat demisia 
primului ministru Charan Singh, pre
zentată luni dimineața, relevă un'co
municat al Palatului prezidențial. Se 
precizează, totodată, că șeful statului 
indian a cerut lui Charan Singh să 
soluționeze problemele curente pînă 
la formarea noului guvern.

Situația din Liban. Agen_ 
țiile internaționale de presă infor
mează că aviația israeliană a bom
bardat luni localitățile libaneze Ras 
Al Ain, Maalieh și Zahrieh, situate 
la sud de orașul Tyr, la aproximativ 
20 de kilometri de frontiera israelia- 
no—libaneză. S-au înregistrat pa
gube materiale considerabile.

Eliberarea unor deținuți 
politici în Irak. Tarici Aziz> 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției al Irakului, vicepre- 
mier al guvernului, a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă că in 
prezent conducerea politică a tării 
studiază problema organizării unor 
alegeri generale în vederea consti
tuirii unei Adunări Naționale, infor
mează agenția irakiană de presă INA. 
El a menționat că, in conformitate cu 
amnistia generală decretată de pre
ședintele Saddam Hussein, au fost 
eliberați 725 deținuți politici.

Spre o remaniere a gu
vernului cipriot. Președintele 
Republicii Cipru. Spyros Kyprianou, 
are intenția ca in următoarele cîteva

zile să procedeze la remanierea gu
vernului, a anunțat, luni, la Nicosia, 
purtătorul de cuvint al președinției.

Conferința la nivel înalt
de la Lagos consacrată reconci
lierii naționale din Ciad Iși continuă 
lucrările. Potrivit agențiilor de presă, 
participanții au dezbătut luni proble
ma alcătuirii unui guvern național 
de tranziție în Ciad și posibilitatea 
creării unei forțe africane de pace 
care să asigure instalarea acestui
guvern.

Protejarea orașului Le
ningrad. C'C- al P C-U-S- ?! Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
doptat hotărirea cu privire la con
strucția unor instalații pentru prote
jarea Leningradului împotriva inun
dațiilor. în perioada 1979—1990 se vor 
construi baraje și diguri cu lungimea 
de 25,4 kilometri, porți pentru tre
cerea navelor prin baraje etc.

Program electoral. Intr-° 
declarație făcută la Lima, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Peruan, Jorge del Prado, a subliniat 
că programul Frontului unit electoral 
— din care fac parte P.C. Peruan, 
Frontul Muncitoresc Țărănesc, Stu
dențesc și Popular și Partidul So
cialist Revoluționar — prevede, între 
altele, naționalizarea principalelor 
mijloace de producție. El a mențio
nat că se preconizează, de asemenea, 
naționalizarea băncilor și a comerțu
lui, dar că nu vor fi afectate intere
sele micii burghezii peruane.

Un taifun de o violeM 
rar întîlnită s_a abătut> «îmbată, 
asupra regiunilor din Extremul O- 
rient sovietic, relatează agenția 
T.A.S.S. Vintul, suflind cu viteza de 
38 de metri pe secundă, a smuls ar
bori din rădăcini, acoperișurile unor 
case, a rupt firele liniilor de înaltă 
tensiune și de telecomunicații. Ploaia 
torențială a determinat creșterea ni
velului rîurilor cu 1,5—3 metri, pro- 
vocînd inundații.

Greve în Marea Britanie. 
Luni, pentru a treia oară consecutiv, 
salariații din industria mecanică bri
tanică au încetat activitatea timp de 
24 de ore. Greva se înscrie în acțiu
nile revendicative lansate de sindi
cate in sprijinul cererilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă și viață 
ale muncitorilor. La grevă au parti
cipat peste 1,5 milioane de muncitori.

0 cuvîntare rostită 
de E. Gierek

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Șantierele navale din 
Gdansk, unde a avut loc o întîlnire 
cu reprezentanți ai oamenilor muncii, 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a relevat succesele con
structorilor navali polonezi, subli
niind că, datorită lor. Polonia ocupă 
astăzi, în acest domeniu, un loc frun
taș in lume. .Vorbitorul a subliniat 
apoi că lumea se află, in prezent, 
intr-un punct de cotitură. Apare cu 
tot mai multă pregnanță faptul că 
resursele de energie, de materii pri
me și de alimente sint limitate, ceea 
ce provoacă fenomene de criză. Re
cesiunea care a cuprins majoritatea 
lumii occidentale, a spus el, acțio
nează, de asemenea, nefavorabil, de 
cîțiva ani, și asupra economiei polo
neze, tot mai strins legată de econo
mia mondială. Vorbitorul a spus in 
încheiere : Avem toate condițiile 
pentru a atinge țelurile noast re și pen
tru a dezvolta cu succes în conti
nuare țara noastră. Pentru aceasta 
acordăm o atenție atit de mare efi
cienței activității economice, ne în
grijim de perfecționarea sistematică 
a metodelor de conducere, planificare 
și organizare a muncii.

Un nou și strălucit 
succes cosmic sovietic

Bilanțul bogat al celui mai 
îndelungat zbor pilotat din 

istoria cosmonauticii

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

I CuIconsecventăisi fermitafeîinIslujbafcauzei păcii și progresului: 
PERMANENT! ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE. LIBERE Șl j INDEPENDENTE j

Contribuție activă, dinamică la democratizarea relațiilor internaționale
„Considerăm că este necesară o democratizare reală a 

vieții internaționale. Problemele mondiale, tot mai complexe, își 
pot găsi o rezolvare justă și echitabilă numai cu participarea în 
condiții de egalitate a tuturor statelor și în special a țărilor 
mici și mijlocii, a celor în curs de dezvoltare și nealiniate, care 
constituie marea majoritate a lumii“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Prin revoluția de eliberare so
cială și .națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
poporul român și-a manifestat in 
modul cel mai pregnant voința 
de a fi liber, stăpin pe des
tinele sale, de a se afirma, in
dependent și suveran, în concertul 
popoarelor, aducindu-și propria con
tribuție la progresul și civilizația o- 
menirii. Desigur, realizarea plenară a 
acestor aspirații nu este de conceput 
decît într-o lume in care toate națiu
nile își vor putea afirma individuali
tatea și personalitatea, vor beneficia 
de condiții egale pentru promovarea 
intereselor proprii și împlinirea voca
ției lor de pace, ințelegere și bună
stare. Tocmai de aceea. România nouă 
a înscris ca un obiectiv major al po
liticii sale externe democratizarea 
vieții internaționale — imperativ al 
epocii contemporane constind în 
crearea pe arena mondială a condi
țiilor necesare pentru a se asigura 
fiecărei națiuni posibilitatea de a-și 
aduce contribuția Ia rezolvarea pro
blemelor internaționale, în condiții de 
egalitate deplină și fără nici un fel 
de încălcare sau știrbire a drepturi- 
lo- sale suverane.

In mod consecvent partidul nostru 
s-a pronunțat pentru soluționarea 
problemelor vieții internaționale in-

tr-un spirit nou, democratic, prin 
luarea in considerare a interese
lor tuturor popoarelor. Activitatea 
României pentru democratizarea vie
ții internaționale a căpătat dimen
siuni calitativ noi, în perioada de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
acest imperativ ocupind un Ioc cen
tral în gindirea social-politică și în 
intensa activitate practică pe tărîm 
internațional a secretarului general al 
P.C.R., președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în rapoar
tele prezentate la congresele și con
ferințele partidului, in expuneri, cu- 
vintări și interviuri, în documentele 
semnate cu țări de pe toate conti
nentele, este fundamentată o concep
ție multilaterală, profund originală, 
cu privire la democratizarea vieții in
ternaționale, ca cerință obiectivă a 
dezvoltării social-politice contempo
rane, ca verigă esențială a edificării 
unei lumi noi, a păcii, colaborării și 
progresului.

Pornind consecvent de la tezele ma
terialismului dialectic și istoric cu 
privire la rolul popoarelor ca făuri
toare ale istoriei, partidul nostru, se
cretarul său general subliniază in per
manență că toate națiunile sînt egale 
în drepturi și îndatoriri, fiecare din
tre ele fiind capabilă să aducă pro
pria contribuție la îmbogățirea patri
moniului de cultură și civilizație uni
versală, la progresul general al uma
nității.

în concepția partidului nostru, de
mocratizarea vieții internaționale este 
chemată să determine o cotitură ra
dicală în conținutul relațiilor dintre 
state. Așa cum este bine cunoscut, în 
trecutul istoric, cind relațiile inter
naționale se caracterizau prin inega

litate și inechitate, prin dominația 
celor puternici asupra celor slabi, s-a 
ajuns la instaurarea unui adevărat 
monopol al cîtorva mari puteri, 
care-și arogaseră „dreptul" de a dicta 
voința lor celorlalte state, de a deci
de destinele unor națiuni fără a le în
treba sau a le asculta cuvintul. Ase
menea practici și-au găsit cea mal 
crasă expresie in politica imperia
listă de acaparare de colonii, de atra
gere a unor țări independente in sfera 
de influență a marilor puteri, de îm
părțire și reîmpărțire a lumii între 
principalele grupări de state — poli
tică nefastă, care a culminat cu cele 
două războaie mondiale, cu tot corte
giul lor de nenorociri.

Amplele prefaceri din perioada de 
după cel de-al doilea război mondial 
— victoria socialismului intr-un șir 
de țări, apariția pe ruinele colonia
lismului a zeci de noi state indepen
dente, creșterea forțelor democratice 
și progresiste — au dus la schimbări 
radicale ale raportului de forțe, la 
diminuarea sferei și a posibilităților 
de acțiune ale politicii Imperialiste;

în noile condiții, se afirmă cu tot 
mai multă vigoare pe arena mon
dială principiile noi de relații inter
naționale, intre care, în primul rînd, 
principiul egalității depline, conform 
căruia toate statele, inclusiv acelea 
care odinioară erau tratate ca simple 
obiecte ale politicii mondiale, sint 
considerate subiecte active, suverane 
ale dreptului și relațiilor internațio
nale. Ca un corolar direct, în con
cepția partidului și stațului nostru, 
participarea plenară, activă și efec
tivă la viața internațională apare ca 
un drept sacru și o datorie de onoare 
a fiecărui stat.

Un drept — în virtutea căruia fie
care stat poate intra în raporturi mul
tilaterale cu celelalte state, poate be
neficia de pe urma avantajelor cola
borării, își poate spune cuvintul și 
apăra interesele în organizațiile și 
reuniunile internaționale. Din acest 
drept decurge, în mod logic, ne
cesitatea, subliniată permanent de 
România socialistă, ca in dezbateri 
să se manifeste receptivitate față de 
toate punctele de vedere exprimate, 
ca deciziile să reflecte interesele le
gitime ale tuturor — nici unui stat 
neputindu-i-se opune hotăririle unui 
for la care n-a participat sau care 
au fost adoptate peste capul lui.

Dar participarea este și o datorie 
— întrucît toate națiunile fiind egal 
interesate In asigurarea păcii și dez
voltarea colaborării, fiecare poartă 
răspunderea pentru realizarea acestor 
deziderate.

Omenirea este confruntată In zilele 
noastre cu un șir de probleme de o 
complexitate și amploare fără prece
dent, cum sint existența unor focare 
de încordare și conflict, cursa fre
netică a înarmărilor, menținerea 
și chiar adîncirea decalajelor eco
nomice, datorită cărora întinse zone 
ale globului sînt afectate de subdez
voltare, accentuarea fenomenelor de 
criză economică, inclusiv actuala pe
nurie energetică. în mod evident, 
probleme de o asemenea amploare nu 
pot fi rezolvate de un număr redus 
de țări, de un grup sau altul de state. 
Partidul nostru apreciază, in lumina 
experienței istorice, că identificarea 
unor soluții judicioase, viabile, presu
pune și reclamă dezbateri largi, in 
spiritul deplinei egalități, aportul de 
gindire șl inițiativă al tuturor statelor

lumii, indiferent de orînduire socială, 
dimensiuni sau potențial, realizarea 
cu răbdare, în spirit de bunăvoință, a 
celui mai larg consens. O importanță 
deosebită atribuie România socialis
tă in acest sens O.N.U., celorlalte 
organizații internaționale, care oferă 
cadrul cel mai propice pentru ca 
toate statele să-și facă auzit glasul. 
Tocmai prin participarea tuturor se 
pot asigura soluții efectiv judicioa
se, efectiv trainice, viabile. De aceea 
democratizarea este și o condiție e- 
sențială pentru rezolvarea probleme
lor fundamentale ale lumii contem
porane.

Desigur, România nu ignoră rolul 
important pe care marile puteri, da
torită potențialului și influenței lor, 
îl pot avea — și sînt chemate să-1 
aibă —, in asigurarea păcii și colabo
rării internaționale. Totodată, parti
dul nostru ține seama că în lume 
există, pe lîngă mari puteri capita
liste mari state socialiste și eviden
țiază permanent rolul deosebit al 
acestora în promovarea relațiilor noi, 
democratice, in soluționarea proble
melor cardinale ale lumii de azi. in 
interesul popoarelor, al păcii.

în același timp, România subliniază 
consecvent funcția și răspunderea de
osebit de importante ce revin țărilor 
mijlocii și mici, țărilor in curs de 
dezvoltare și nealiniate, care for
mează in zilele noastre covârșitoarea 
majoritate a statelor lumii.

După cum este cunoscut, paralel 
cu afirmarea, ca rezultat al luptei 
forțelor înaintate, a popoarelor, a 
unor tendințe pozitive, spre coexis
tență pașnică, înțelegere și colabora
re, pe arena mondială persistă și 
continuă să-și afle expresie feno
mene negative, tendințe de amestec 
in treburile altor state, de reîmpăr
țire a zonelor de influență și domi
nație, de întreținere artificială a unor 
conflicte și litigii, manifestări ale po
liticii de forță, de presiuni și amenin
țări. Or, cum pe bună dreptate se 
arată în documentele partidului și 
statului nostru, aceste tendințe și ma
nifestări se exercită, în primul rînd. 
asupra țărilor mici și mijlocii, asupra 
statelor în curs de dezvoltare și ne
aliniate ; tocmai aceste țări sînt pri
mele victime ale politicii imperialiste, (

colonialiste și neocolonialiste. de do
minație și dictat.

în aceste condiții, apare și mai evi
dent interesul comun al tuturor ță
rilor mici și mijlocii, al țărilor in curs 
de dezvoltare și nealiniate de a se 
realiza — așa cum subliniază necon
tenit secretarul general al P.C.R. — 
o politică nouă, de soluționare paș
nică, prin tratative, pe cale demo
cratică. prin aportul tuturor națiu
nilor lumii, a tuturor problemelor 
internaționale. Promovarea acestui 
interes comun nu poate fi decît re
zultanta prezenței tot mai active, mai 
ferme și mai combative a acestor țări 
pe arena politicii mondiale, întăririi 
continue a solidarității lor.

Pornind tocmai de la această cerință. 
România, țară socialistă din catego
ria statelor mici și mijlocii și, tot
odată, țară în curs de dezvoltare, des
fășoară o politică dinamică, este pre
zentă și activă oriunde se dezbat pro
bleme vitale pentru destinele popoa
relor, pentru viitorul luminos al ome
nirii. Legăturile pe care le dezvoltă 
cu toate statele, activitatea desfășu
rată'ca membru cu drepturi depline 
în cadrul „Grupului celor 77" al țări
lor în curs de dezvoltare și ca invi
tat în cadrul mișcării țărilor neali
niate, sublinierea necontenită a în
semnătății pe care o prezintă întă
rirea acțiunii lor unitare, inițiativele 
și propunerile multiple ale Româ
niei în organismele internaționale 
au, invariabil, menirea de a stimula 
procesul democratizării relațiilor in
terstatale, de a asigura creșterea ro
lului și răspunderii fiecărui stat in 
viața internațională.

Documentele partidului și statului, 
nostru, expunerile și cuvintările tova
rășului Nicolae Ceaușescu exprimă 
ferm hotărirea României de a acționa, 
în continuare, pe această linie, pentru 
ca, prin eforturile comune ale tutu
ror statelor, să se înainteze pe calea 
promovării unei politici noi. de egali
tate deplină și respect reciproc pe 
arena mondială, de soluționare echi
tabilă a tuturor marilor probleme care 
frămintă omenirea, de înfăptuire a 
aspirațiilor de libertate, pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Ion FINTINARU

Cel mai îndelungat zbor spațial 
pilotat din istoria cosmonauticii, rea
lizat de cosmonauta sovietici Vladi
mir Liahov și Valeri Riumin, la bor
dul complexului științific orbital 
„Saliut-6" — „Soitiz", a luat sfirșit 
duminică, 19 august, la ora 15,30 (ora 
Moscovei). Cei doi cosmonauți au re
venit pe Pămînț după 175 de zile de 
zbor, stabilind astfel un record ab
solut de durată in zborurile spațiale pi
lotate. Primele constatări ale medici
lor, sosiți la fața locului imediat după 
aterizare, la ieșirea eroilor Cosmosu
lui din capsula de coborire, confirmau 
că starea lor generală este normală, 
ei suportind cu bine dificultățile zbo
rului orbital îndelungat.

Conducătorii centrului de pregătire a 
cosmonauților și ai programului de 
zbor, intilniți zilele acestea la ce ' 
de dirijare a zborurilor spațiale' de 
lingă Moscova, mi-au vorbit pe lărg 
despre cele cinci direcții principale 
in care au fost concentrate efortu
rile echipajului, întreaga activitate — 
de la lansarea navei „Soiuz-32" cu 
care Liahov și Riumin au călătorit 
pe ruta Pămînt—orbită și pînă la re
venirea pe sol. Este vorba de volu
mul amplu de cercetări, observații și 
investigații asupra Pămintului, a re
surselor naturale ale acestuia și me
diului său ambiant, comunicate par
țial pe Pămint și intrate in posesia 
organizațiilor economice și științifice, 
apoi de reeditarea și multiplicarea 
seriilor de experimente cu caracter 
tehnic și tehnologic (peste 50), la in
stalațiile * din interiorul ..laboratoru
lui zburător", cu ajutorul cărora 
s-au obținut cîteva zegi de mostre de 
materiale, inclusiv monocristale cu 
proprietăți semiconductoare, de ex
tinderea observațiilor și cercetărilor 
astrofizice, ca urmare a utilizării: 
modernului radiotelescop k.r.t.-10, ca 
și de continuarea pe planuri paralele 
a unei multitudini de experimente 
medicale și biologice, m-ulte dintre 
ele incluzînd elemente inedite privind 
comportamentul organismelor vii și 
dezvoltarea plantelor in mediu im
ponderabil. La dimensiuni mai am
ple decît in expedițiile anterioare 
s-a situat activitatea vizind perfec
ționarea unor elemente ale tehnicii 
spațiale și a metodelor de navigație 
cosmică. Episodul final l-a con
stituit ieșirea echipajului in spa
țiul cosmic deschis, cu rezolvarea 
unor sarcini tehnice concrete trans
mise de la centrul de dirijare, pre
cum și demontarea și preluarea in 
bagajul tehnico-științific a unor dis
pozitive și materiale de experiență, 
care fuseseră instalate in exteriorul 
stației orbitale.

Remarcabila performantă cosmică 
a echipajului Liahov — Riumin este 
socotită o contribuție de prim ordin 
la perfectionarea principalului aparat 
spațial din compunerea complexului 
științific.— stația orbitală „Saliut-6", 
care continuă să fie elementul cen- 
ral al evenimentelor de pe scena 
cosmică. Soarta viitoare a stației, po
sibilitățile de folosire în continuare 
a disponibilităților ei in cadrul unor 
noi misiuni spațiale pilotate, cu par
ticiparea altor echipaje de bagă și 
expediții itinerante, „Intercosmos", 
vor depinde de rezultatele analizei 
materialelor și datelor aduse de mem
brii ultimei expediții — ne-a declarat 
profesorul Konstantin Feoktistov. 
Aceasta înseamnă că actualul labora
tor de pe orbită are toate perspec
tivele să primească noi oaspeți, in
clusiv echipaje mixte lansate in ca
drul programului „Intercosmos", la 
îndeplinirea căruia participă și 
România.

Mihai CORUȚ
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