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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
marți, 21 august 1979, a avut loc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat, cu 
acest prilej, unele aspecte legate de încheierea 
anului școlar in invâțămmtul de cultura gene
rală, liceal și profesional. O concluzie importan
tă desprinsă din situația și rezultatele anului șco
lar este necesitatea orientării atente a candida- 
ților spre liceele și școlile profesionale cu pro
fil de care economia națională are mare nevoie 
In prezent și in perspectivă. în această ordine 
de idei, s-a Indicat să se elaboreze un studiu 
aprofundat asupra necesităților forței de muncă 
în cincinalul viitor in vederea orientării rețelei 
școlare în raport cu cerințele dezvoltării econo
miei. a întregii noastre societăți.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
măsuri legate de studiul cetățenilor străini in re
țeaua invățămintului românesc, privind bursele 
acordate de statul nostru in acest scop, pre
cum și cererile de frecventare pe cont propriu 
o școlilor din România.

Comitetul Politic Executiv a analizat un raport 
privind activitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațillor șl cererilor oamenilor 
muncii în semestrul 1/1979. S-a relevat că in 
această perioadă organele de partid, de stat și 
obștești au acționat cu mai multă exigență pen
tru aplicarea hotărjrilor și măsurilor adoptate in

acest sens de C.C. al P.C.R., a legilor țării. Au 
crescut operativitatea și calitatea rezolvării scri
sorilor, spiritul de răspundere în soluționarea 
problemelor ridicate de oamenii muncii la nive
lul unităților.

Cadrele de conducere la toate nivelurile acor
dă mai multă atenție primirii cetățenilor în au
diență și rezolvării problemelor pe care aceștia 
le ridică. Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
atras atenția asupra unor neajunsuri care mai 
persistă în activitatea în acest domeniu, indicînd 
măsurile corespunzătoare organelor de partid, de 
stat și obștești. Subliniind faptul că o mare parte 
a sesizărilor venite din masă se confirmă a fi 
juste, Comitetul Politic Executiv a trasat sarcină 
organelor de partid și de stat locale de a in
tensifica eforturile pentru soluționarea, la fața 
locului, o problemelor ridicate de oamenii muncii.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a prezentat o informare cu privire la vizita ofi
cială de partid și de stat pe care a efectuat-o 
in țara noastră, intre 26 și 29 iulie, la invitația 
sa șl a tovarășei Elena Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revoluționare Gui
neea, tovarășul Ahmed Sekou Toure, impreună 
cu tovarășa Andree Toure.

Comitetul Politic Executiv șl-a exprimat 
profunda satisfacție șl totala aprobare față de 
rezultatele rodnice ale noului dialog româno-gui-

neez la nivel înalt — consemnate in comunica
tul comun — care marchează un moment de 
seamă în evoluția relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, desfășurate 
intr-o atmosferă de prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă, care au pus în evidență hotărirea 
ambelor părți de a imprima în continuare dina
mism, durabilitate și diversitate raporturilor bi
laterale, de a ridica pe o treaptă superioară con
lucrarea dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Democrat din Guineea, dintre România și 
Guineea. Această holărire iși găsește o preg
nantă expresie în înțelegerile stabilite de cei doi 
conducători de partid și de stat, in documentele 
încheiate la București.

Comitetul Politic Executiv a relevat marea im
portanță și semnificație a Declarației solemne co
mune, semnată de tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Ahmed Sekou Toure, care reafirmă voința țărilor 
noastre de a se călăuzi — șl în viitor — în rela
țiile dintre ele, ca și cu alte state, după princi
piile deplinei egalități în drepturi, respectării In
dependenței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecurgeril la forță șl 
la amenințarea cu forța. Sînt principii ce se im-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul orei 17, posturile de radio și televiziune vor transmite direct de la Sala Palatului Repu
blicii adunarea festivă consacrată celei de-a 35-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din țara noastră.

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU» >

Președintele Partidului Eliberării Naționale din Costa Rica

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe Jose 
Figueres Ferrer, președintele Parti
dului Eliberării Naționale din Costa 
Rica, fost președinte al republicii, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită in țara noastră.

Jose Figueres Ferrer, exprimînd 
deosebita sa satisfacție de a se reîn- 
tîlni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. a mulțumit pentru posi
bilitatea de a vizita tara noastră, de 
a cunoaște realizările poporului ro
mân pe calea propășirii economice și 
sociale, a bunăstării, pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat. Totodată, 
oaspetele a adresat felicitări poporu
lui tomân cu ocazia celei de-a 35-a 
aniversări a zilei de 23 August.

Mulțumind, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a rugat să se transmită 
membrilor conducerii Partidului Eli
berării Naționale, tuturor militanți- 
lor săi, urări de noi succese în lup
ta pentru: dezvoltarea democratică a 
tării, pentru bunăstare și progres.

în cursul. întrevederii a fost expri
mată dorința de a se întări bunele 
raporturi dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Eliberării Națio
nale din Costa Rica, în interesul 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, a fost 
subliniată necesitatea soluționării în 
interesul popoarelor a problemelor 
majore care confruntă omenirea. S-a 
arătat că efectele actualei crize eco
nomice și energetice pe plan mon
dial impun măsuri eficiente pentru 
folosirea rațională a surselor de

energie existente și îndeosebi a pe
trolului, pentru descoperirea de noi 
resurse energetice și reclamă cu și 
mai multă urgentă instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
în vederea progresului tuturor state
lor, și în special al celof rămase în 
urmă, pentru întărirea stabilității pe 
plan internațional.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare, și în special de 
dezarmare nucleară. de reducere 
substanțială a cheltuielilor militare, 
soluționarea tuturor problemelor din
tre state pe calea tratativelor politice, 
renuntîndu-se cu desăvîrșire la folo
sirea forței, pentru asigurarea unul 
real climat de pace, securitate și lar
gă cooperare internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,

marți, 21 august, pe V. I. Drozden
ko. ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Delegația Partidului Liberal (V.V.D.) de guvernămînt din Olanda
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit în ziua de 
21 august delegația Partidului Li
beral (V.V.D.) de guvernămînt din 
Olanda, condusă de Cornelia Berk- 
houwer, vicepreședinte al fracțiunii

parlamentare a partidului, care face 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Din delegație fac parte deputății 
Leopold de Beer, Reinier Braams, 
Herman Lauxtermann, Jan Van de 
Ven, Jan de Voogd.

La primire au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Giosan. președin
tele Marii Adunări Naționale, Mihal 
Dalea și Eugen Jebeleanu, vicepre-
(Continuare în pag. a IV-a)

înmînarea unor înalte titluri si ordine 
ale Republicii Socialiste România 

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu 

înaintarea în grad a unor generali și acordarea 
gradului de general unor ofițeri superiori 

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central ai parti

dului, al Consiliului de Stat și guvernului, 
precum și al meu personal, doresc să adre
sez calde felicitări noilor „Eroi ai Muncii 
Socialiste", tuturor celor cărora le-au fost 
Inminate astăzi inalte ordine ale Republi
cii Socialiste România, precum și celor care 
au fost distins! cu ordine și medalii ale 
patriei noastre.

Acordarea acestor inalte distincții, in »- 
junul celei de-a 35-a aniversări a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, constituie o 
înaltă cinstire a tuturor celor care s-au jert
fit și au contribuit la înfăptuirea actului 
Istoric de la 23 August ; constituie, de a- 
semenea, o inaltă cinstire a tuturor celor 
care, sub conducerea partidului comunist, 
au contribuit la înfăptuirea marilor reali
zări pe calea socialismului, a bunăstării și 
fericirii ințregului nostru popor.

Intr-adevăr, Partidul Comunist Român a 
constituit forța hotărîtoarc in organizarea 
și unirea forțelor politice și sociale in ve
derea răsturnării dictaturii militaro-fascis- 
te, ieșirii României din războiul antisovietic 
și trecerii ei. alături de Uniunea Sovietică, 
de celelalte țări ale coaliției antifasciste, in 
lupta împotriva Germaniei hitleriste. Reali
zarea, in acea perioadă, a Frontului Unic 
Muncitoresc, a colaborării largi cu toate for
țele patriotice a asigurat succesul insurec

ției și victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, deschjzînd calea trece
rii la înfăptuirea mărețelor reforme revo
luționare. democratice, socialiste, la făurirea 
socialismului in România.

Apreciem și omagiem pe acei care s-au 
jertfit in această luptă. Decorațiile, ordi
nele, distincțiile ce se înminează acum 
participanților la această luptă sint o oma
giere a tuturor celor care, prin lupta lot, 
au făcut să triumfe idealurile socialismului 
in România. De asemenea, distincțiile in
minate diferiților activiști de partid și de 
stat, oamenilor muncii din diferite sectoare 
de activitate constituie o inaltă prețuire a 
muncii acestora, a activității ce se desfă
șoară in vederea înfăptuirii Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea, de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

întimpinăm a 35-a aniversare a revolu
ției cu succese remarcabile în toate dome
niile. Am obținut noi realizări in îndepli
nirea programului de dezvoltare a indus
triei ; avem, de asemenea, rezultate bune 
în celelalte sectoare de activitate — în 
agricultură, in dezvoltarea științei, cul
turii. învățămintului. Aș dori să mențio
nez, și cu acest prilej, realizările dobîndite 
in înfăptuirea neabătută a programului de 
ridicare a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului nostru. Ele demonstrează in 
practică că scopul suprem al politicii parti

dului nostru comunist, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate ce o edi
ficăm in România o constituie bunăstarea 
și fericirea poporului, ridicarea patriei 
noastre pe culmi tot mai inalte de progres 
și civilizație, crearea condițiilor de mani
festare plenară a personalității umane.

Acordarea acestor înalte distincții. în 
ajunul acestei mari sărbători naționale și 
in anul cind va avea loc Congresul al 
XII-lea al partidului — care va trasa pro
gramul inainlării neabătute a patriei noas
tre pe calea înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și comuniste — 
constituie, in același timp, un îndemn de 
a munci și mai bine, in toate domeniile 
de activitate, de a întări necontenit roiul 
partidului nostru in conducerea tuturor 
sectoarelor vieții economico-sociale, de a 
face ca statul nostru socialist să-și înde
plinească in condiții tot mai bune misiunea 
sa în edificarea socialistă a patriei ; un 
îndemn de a face totul pentru a asigura o 
bună funcționare a tuturor organismelor 
de conducere colectivă, a consiliilor oame
nilor muncii, a celorlalte organisme locale 
și centrale care constituie cadrul organi
zatoric de participare directă a oamenilor 
muncii din toate domeniile de activitate 
la elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului 
nostru.
(Continuare in pag. a iii-a)

Stimat! tovarăși,
Doresc să vă adresez, în numele Comi

tetului Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și guvernului, precum și al meu 
personal, calde felicitări cu prilejul înain
tării în grad, atît a celor care au fost avan
sați la un grad superior — adică de la ge- 
neral-maior la general-locotenent sau de Ia 
colonel în retragere la general-maior in re
tragere — cit și a celor care au fost făcuti astăzi generali.

Felicit in mod deosebit pe generalii din 
rezervă și doresc să subliniez că acordarea 
acestor noi grade constituie o expresie a 
inaltei aprecieri pe care partidul, statul 
nostru socialist o acordă tuturor acelor 
care, în împrejurările grele de acum 35 de 
ani, au știut să răspundă chemării Partidu
lui Comunist Român și să ia parte activă Ia 
înfăptuirea actului istoric de la 23 August, 
apoi la războiul antifascist, pină la zdrobi
rea definitivă a Germaniei hitleriste, la 
obținerea victoriei.

Sint cunoscute imprejurările de atunci. 
Este știut că fără înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. fără insurecția națională 
nu s-ar fi putut asigura lichidarea regimu
lui de dictatură fascistă, scoaterea României 
din războiul antisovietic și trecerea la lupta 
împotriva fascismului, pentru eliberarea 
deplină a pămintului sfint al patriei și, 
apoi, pentru dezvoltarea democratică și 
socialistă a României. Tocmai de aceea 
partidul nostru a prețuit și prețuiește in 
mod deosebit pe ofițerii și generalii, pe 

ostașii armatei care, alături de comuniști, 
de clasa muncitoare, de celelalte forte de
mocratice ale țării, de întregul popor, și-au 
făcut cu prisosință datoria.

Noile avansări ale generalilor activi con
stituie, fără îndoială, o apreciere a muncii 
pe care au desfășurat-o, dar și un credit — 
ca să spun așa — pentru activitatea viitoare.

După cum este bine cunoscut, punem pe 
primul plan dezvoltarea economico-socială 
a patriei, ridicarea bunăstării poporului, 
întimpinăm a 35-a aniversare cu rezultate 
remarcabile în toate domeniile. Armata 
și-a adus și iși aduce și astăzi contribuția 
ei la aceste mărețe înfăptuiri. Dar, pro- 
nunțindu-ne ferm pentru o politică de des-' 
tindere, de pace, de dezarmare, nu uităm 
nici un moment că avem datoria și răs
punderea în fața poporului, a națiunii noas
tre, de a face totul pentru a asigura capa
citatea de apărare a patriei, pentru dez
voltarea și întărirea forțelor noastre 
armate spre a fi in stare, la nevoie, să 
apere cu orice preț independența și suve
ranitatea tării, cuceririle socialiste ale în
tregului popor.

Noi sperăm că vom reuși să împiedicăm 
un nou război — și facem totul pentru 
aceasta. Dar, pină nu vom ajunge la o 
dezarmare sub un control internațional, nu 
putem și nu ne este permis nici un mo
ment să neglijăm intărirea capacității de 
apărare a patriei. De aceea, acordăm toată 
atenția pregătirii de luptă și politice, do
tării armatei noastre cu tot ce este necesar 
pentru a-și putea indeplini îndatorirea fată 

de patrie, fată de popor. In același timp, 
avind in vedere alianțele României, atit in 
cadrul Tratatului de la Varșovia, cit și tra
tatele de asistentă mutuală, ne pregătim, de 
asemenea, pentru a ne putea indeplini în
datoririle noastre, in conformitate cu aces
tea.

Cu prilejul acestei mari sărbători națio
nale a poporului nostru, doresc să exprim 
prețuirea deosebită pe care partidul și sta
tul, poporul nostru o dau forțelor armate. 
Adresez cele mai calde felicitări tuturor 
ostașilor, ofițerilor, generalilor,' întregii 
noastre armate și imi exprim convingerea 
că atit dumneavoastră, care ati fost astăzi 
înaintați in grad, cit și militarii întregii 
noastre armate iși vor face întotdeauna și 
in orice împrejurări datoria fată de pa
trie.

Am reținut cu multă satisfacție angaja
mentul generalilor in rezervă, care au 
făcut legămint — și sint convins că și-l 
vor tine pentru că au dovedit aceasta pe 
front — că atit timp cit vor putea să țină 
arma in mină, sau să comande, iși vor face 
datoria fată de patrie. Cred că acesta tre
buie să fie sentimentul unic al întregii 
noastre armate — de a servi, în orice îm
prejurări, patria socialistă, poporul 1 (Vii 
aplauze). Acesta este angajamentul pe 
care trebuie să și-l îndeplinească în orice 
împrejurări armata noastră, fiecare ostaș, 
indiferent de grad ! (Aplauze puternice).

Cu aceste gînduri, doresc să vă urez 
dumneavoastră mult succes în activitatea 
viitoare, multă sănătate și multă fericire I 
(Aplauze puternice).

Aspect de la înmînarea distincțiilor
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Din toate colțurile țării, mesaje de unanimă aprobare, de profundă 
satisfacție pentru rezultatele vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu în Siria și Turcia 
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

împreună cu Întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
judelui Constanta, stăpîniti de cele 
mai profunde sentimente de mîndrie 
patriotică, au urmărit cu viu interes 
vizita pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
Intreprins-o, împreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu, în Republica 
Arabă Siriană și in Republica Turcia
— se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CONSTANTA AL 
P.C.R.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale convorbirilor la nivel înalt și ale 
manifestărilor publice de aleasă și 
caldă ospitalitate, consemnate în Co
municatul comun, în celelalte docu
mente, inaugurarea în prezenta dum
neavoastră a rafinăriei de la Banias, 
rod al conlucrării dintre muncitorii, 
inginerii și specialiștii români și si
rieni, îmbogățesc și ridică pe o 
treaptă superioară colaborarea per
manentă dintre România și Siria, con
tribuie la dezvoltarea și consolidarea 
climatului de pace și înțelegere in
ternațională.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Stăpîniti de cele mai alese și 
profunde sentimente de recunoștință 
și mîndrie patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii — români și ma
ghiari — din județul nostru, aseme
nea întregului popor, au urmărit cu 
deosebifă satisfacție și cu mult in
teres noua și importanta solie de 
pace pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în 
Republica Arabă Siriană.

Exprimîndu-vă cele mai vii mul
țumiri pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășurati pentru înflo
rirea patriei noastre scumpe, pentru 
creșterea prestigiului ei internațional, 
pentru bunăstarea tuturor fiilor 
României socialiste, vă rugăm să 
primiți asigurarea fermă că toți lo
cuitorii județului Covasna, sub con
ducerea organizației județene de par
tid, își vor spori necontenit efortu
rile în îndeplinirea fără preget a tu
turor sarcinilor că le revin, pentru a 
întîmpina cu noi și importante rea
lizări cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al XII-lea 
al partidului. Sîntem conștienti că 
in acest fel ne sporim contribuția la 
măreața operă de edificare a socia
lismului și comunismului în scumpa 
noastră patrie — România socialistă.

Am urmărit în aceste zile, cu deo
sebită satisfacție și mîndrie patrio
tică, vizita oficială pe care ati intre
prins-o, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Arabă Siriană, vizită ce consti
tuie o nouă solie de pace, de prie
tenie și colaborare — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R.

înscriindu-se în cadrul dialogului 
rodnic între România și Siria, între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist, și această 
întîlnire la nivel înalt româno- 
siriană reprezintă o nouă expresie 
a bunelor raporturi și a prieteniei 
care s-au dezvoltat între popoarele 
român și sirian, ă năzuințelor lor 
spre progres și bunăstare, o con
tribuție importantă la Întărirea prie
teniei și solidarității cu toate po
poarele arabe, la cauza păcii, cola
borării și înțelegerii internaționale.

Vă încredințăm de hotărîrea una
nimă a oamenilor muncii — români 
și maghiari din județul Harghita — 
de a întîmpina cele două mari eve
nimente din viața poporului nostru
— cea de-a 35-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și antl- 
lmperialistă și Congresul al XII-lea 
al partidului — cu noi și importante 
realizări, că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru creșterea contri
buției noastre la înflorirea continuă 

a patriei noastre dragi — România 
socialistă.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți locuitorii județului Ialo
mița au urmărit cu vie satisfacție și 
mîndrie patriotică desfășurarea vizi
tei pe care dumneavoastră, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
întreprins-o pe pămîntul Siriei prie
tene, precum și în Turcia, exprimîn- 
du-și înalta prețuire și deplinul 
acord față de rezultatele deosebit de 
bogate cu care s-a încheiat această 
nouă solie de colaborare, pace și 
prietenie, purtată cu nedezmințită 
strălucire de cel mai iubit și înțelept 
fiu al națiunii noastre socialiste, se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Cu inimile pline de bucurie, dorim 
să dăm glas, și cu acest prilej, sen
timentelor de profundă dragoste, 
stimă și recunoștință față de dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru rodnica și multi
laterala activitate ce o desfășurați 
cu neobosită energie și dîrzenie co
munistă în slujba înfloririi continue 
a patriei, a bunăstării poporului, 
creșterii prestigiului României socia
liste în viața internațională, edifi
cării unei lumi mai bune șl mai 
drepte.

Vă rugăm să primiți expresia înal
tei stime și a profundei recunoștințe 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale soliei de pace, prietenie, 
colaborare și înțelegere, purtată cu 
atîta strălucire de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
pe pămîntul Siriei — se arată în te
legrama ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA.

Primirea deosebit de cordială ce 
v-a fost rezervată, manifestările de 
cald respect cu care ați fost întîmpi- 
nat pretutindeni în cursul acestei vi
zite sînt o nouă și grăitoare dovadă 
a înaltului prestigiu de care vă bucu
rați pe toate meridianele globului, 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, eminentă personalita
te politică a lumii contemporane, mi
litant revoluționar consecvent, pro
motor dinamic al unei politici juste, 
echitabile, de pace, înțelegere si cola
borare între popoare.

Am urmărit, de asemenea, cu sen
timente de îndreptățită mîndrie apre
cierile alese și Înalta considerație cu 
care a fost înconjurată pe tot timpul 
vizitei tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, ilustru om de știință, neo
bosit activist de partid și de stat, 
membru al Academiei noastre, fapt 
ce ne onorează.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. ȘI 
A CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată :

Cu nețărmurită satisfacție. Comite
tul județean Satu Mare al P.C.R. se 
face mesagerul dorinței arzătoare a 
tuturor locuitorilor acestor străvechi 
meleaguri românești de a da expresie 
sinceră și de această dată recunoștin
ței fără margini pentru modul stră
lucit în care fundamentați și aplicați 
în viață politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, convin
gerii lor nestrămutate că alesele dum
neavoastră însușiri și acțiunea de mi
litant comunist, admirată în întreaga 
lume, contribuie din plin la realizarea 
unității de acțiune a forțelor revolu
ționare de pretutindeni în lupta pen
tru progres și pace pe pămînt.

Acum, în preajma marii noastre săr
bători naționale, vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea noastră fermă 
de a spori mai mult contribuția jude
țului la efortul poporului nostru pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
sarcinilor ce ne revin în acest an și 
în întregul cincinal, ca o garanție a 
înfăptuirii grandioasei și însufleți- 
toarei perspective ce o deschid țării 
și poporului documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, călăuza 
sigură a drumului nostru spre marile 
izbînzi comuniste de mîine.

Alături de Întregul nostru popor, 
am urmărit cu profundă satisfacție 
și mîndrie patriotică strălucita desfă
șurare a soliei de prietenie, colabo
rare și pace pe care ați efectuat-o, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe pămîntul Si
riei prietene, manifestările de înaltă 
prețuire adresate țării și poporului 
nostru, dumneavoastră personal,- ca 
principal făuritor al exemplarei po
litici interne și externe a României 
socialiste, se arată în telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL PEN
TRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE.

Exprimîndu-ne admirația și recu
noștința față de dumneavoastră pen
tru magistralul mod în care ați pro
movat și de această dată luminoasele 
principii călăuzitoare ale politicii in
ternaționale a României, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secretar 
general al partidului și președinte al 
republicii, de deplina noastră apre
ciere față de rezultatele vizitei, de 
adeziunea noastră profundă la in- 

întreaga desfășurare a vizitelor - elocventă 
mărturie a justeței politicii externe a partidului 
și statului nostru, a înaltei prețuiri de care se 
bucură pretutindeni tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea sa prodigioasă, pusă in slujba 
idealurilor de pace și progres ale omenirii

treaga politică a partidului și sta
tului.

Ne angajăm să sporim, prin munca 
noastră în domeniul cercetării științi
fice, dezvoltării tehnologice și pro
movării progresului tehnic, puterea 
economică a țării, contribuind astfel 
la cit mai deplina valorificare a stră
lucitei deschideri spre lume a Româ
niei, creată de partidul nostru sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Alături de întregul nostru popor, 
sucevenii au trăit din nou sentimen
te de profundă și justificată mindrie 
patriotică prilejuite de vizita oficială 
de prietenie pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Arabă Si
riană, se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL P.C.R. Exprimîndu-și deplina 
aprobare și profunda recunoștință 
față de rezultatele deosebit de rod
nice ale noului dialog la nivel înalt 
româno-sirian, oamenii muncii de pe 
plaiurile sucevene vă adresează din 
inimă dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu sentimentele lor de 
stimă și recunoștință și își reafirmă 
hotărîrea ca, strins uniți în jurul 
partidului, urmînd exemplul dumnea
voastră de dăruire comunistă, să-și 
amplifice eforturile pentru a întîm
pina marea sărbătoare națională de 
la 23 August și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului cu noi succese 
in toate domeniile de activitate.

în telegrama MINISTERULUI MI
NELOR, Petrolului și geolo
giei se spune : Am urmărit cu viu 
interes, admirație și legitimă mîndrie 
patriotică vizita oficială de priete
nie pe care dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați 
întreprins-o în Siria și în Turcia.

Avînd în față exemplul dumnea
voastră de devotament și dragoste 
fierbinte față de patrie, vă asigurăm 
că vom desfășura o activitate tot mai 
susținută pentru traducerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru adu
cerea la îndeplinire a indicațiilor 
dumneavoastră date cu ocazia vizite
lor de lucru în marile bazine mi
niere din Oltenia și Valea Jiului.

Ne angajăm să depunem toate 
eforturile pentru a extrage din 
adîncuri și a da patriei cantități tot 
mai mari de materii prime minerale 
și resurse energetice, întîmpinînd cu 
noi succese cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
arată :

Căldura și ospitalitatea cu care ați 
fost primiți, rezultatele vizitei efec
tuate ne îndreptățesc să afirmăm că 

politica externă a Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socialiste 
România a găsit în dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, un slujitor activ, deosebit de di
namic.

Trăind fericirea de a vă ști neobo
sit în fruntea harnicului nostru popor, 
care se bucură de binemeritată apre
ciere în lume, ne exprimăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ho
tărîrea de a vă urma neabătut cu- 
vîntul și fapta, punînd energia crea
toare, întreaga noastră capacitate în 
slujba înfloririi meleagurilor tulcene, 
a întregii noastre patrii socialiste, 
pentru împlinirea nobilelor idealuri 
cărora dumneavoastră le consacrați 
întreaga viață și activitate.

Folosim și acest prilej de a vă ra
porta, mult iubite tovarășe secretar 
general, că, mobilizați de exemplul 
dumneavoastră luminos de slujire 
fără preget a partidului și poporului, 
oamenii muncii din județul Tulcea, în 
frunte cu comuniștii, sînt angajați 
plenar în munca de realizare a sarci
nilor ce le revin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : împreună cu între
gul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Vaslui 
au urmărit cu profund interes și de
plină. satisfacție vizitele de prietenie 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați întreprins, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Siria și 
Turcia. Prin noua solie în Re
publica Arabă Siriană și in 
Turcia au crescut și mai mult presti
giul internațional al României, sti
ma și înalta considerație de care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
vă bucurați pe toate merîdlânele> lu

mii, ca militant neobosit pentru în
făptuirea celor mai nobile aspirații 
ale umanității. Pregătindu-ne să în- 
tîmpinăm cu noi și remarcabile suc
cese, în toate domeniile de activitate, 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, ne an
gajăm in fața partidului, a dumnea
voastră personal, că nu vom precu
peți eforturile noastre pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidului 
și statului nostru, pentru înflorirea 
și prosperitatea României socialiste.

împreună cu întregul popor român, 
oamenii muncii de naționalitate ma
ghiară din România își exprimă, cu 
sentimente de sinceră mîndrie pa
triotică, întreaga lor gratitudine și 
via satisfacție pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei ofi
ciale de prietenie pe care ați între
prins-o împreună cu stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu în Republica Arabă 
Siriană — se subliniază în telegrama

CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA.

Noul contact la nivel înalt româno- 
sirian, convorbirile pe care le-ați 
purtat cu președintele* Hafez Al- 
Assad, documentele semnate și înțe
legerile la care s-a ajuns, cu acest 
prilej, pun puternic în lumină hotă
rîrea țărilor noastre de a da noi 
dimensiuni colaborării economice, 
tehiiico-științifice, culturale, precum 
și în alte domenii de interes comun, 
de a intensifica eforturile pentru gă
sirea unei soluții globale, care să 
asigure realizarea unei păci drepte 
și durabile în Orientul Mijlociu.

De asemenea, apreciem ca fiind de 
importanță majoră convorbirile ofi
ciale din Republica Turcia, care au 
evidențiat dorința de a extinde co
laborarea și cooperarea româno- 
turcă, de a acționa pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
prieteniei, bunei vecinătăți și cola
borării pașnice.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România își exprimă 
aprobarea unanimă față de această 
strălucită acțiune de politică externă 
a partidului și statului nostru și vă 
adresează sincere mulțumiri pentru 
prodigioasa și neobosita activitate pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, spre fericirea și 
prosperitatea întregului nostru po
por, pentru creșterea continuă a 
prestigiului României în lume. Vă 
încredințăm de adeziunea noastră de
plină la politica generală a partidului 
și statului, de ferma noastră hotărîre 
că într-o unitate de nezdruncinat cu 
toți fiii patriei în jurul partidului și 
al dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, anga
jați cu toată puterea de muncă in 
vederea întâmpinării cu rezultate tot 
mai mari a gloriosului jubileu de la 
23 August și Congresului al XII-lea 
al partidului, să acționăm neabătut și 

în viitor, în spiritul orientărilor pro
gramatice fundamentale ale partidu
lui, pentru a ne aduce o contribuție 
tot mai sporită la înflorirea patriei 
noastre dragi — Republica Socia
listă România.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vîlcea au luat cunoștință cu 
vie satisfacție Și aprobă din toată 
inima rezultatele deosebite ale vizi
tei oficiale de prietenie pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Arabă Siria
nă — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R. ȘI A CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Marele miting al prieteniei româno- 
siriene, organizat cu prilejul inaugu
rării rafinăriei de la Banias, primirea 
sărbătorească ce vi s-a rezervat pe 
tot parcursul vizitei în Siria demon
strează cu putere forța prieteniei și 
colaborării a două popoare libere, 
hot&rîte să conlucreze strîns pentru 
a-și făuri o viață liberă, indepen
dentă, așa cum o doresc, demon
strează încă o dată stima și înalta 
apreciere de care vă bucurați pretu
tindeni în lume, ca personalitate po
litică proeminentă a contemporanei
tății, ca patriot înflăcărat și consec
vent luptător pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră.

Aprobăm din ădîncul inimii politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru și vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu abnegație și devota
ment pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin, întîmpinînd cea de-a 35-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și marele 
forum al comuniștilor — Congresul al 
XII-lea al partidului — cu noi și im
portante succese.

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE — BUCU
REȘTI, alături de întregul nostru po
por, își exprimă sentimentele de pre
țuire și stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu cu ocazia vizi
tei oficiale de prietenie în Republica 
Arabă Siriană și în Republica Turcia.

Convorbirile care au avut loc între 
președinții Nicolae Ceaușescu și Ha
fez Al-Assad au evidențiat satisfacția 
pentru modul în care prind viață ho- 
tărîrile adoptate la precedentele dia
loguri la nivel înalt, pentru rezulta
tele bune înregistrate pînă în prezent, 
au ilustrat voința celor două țări de 
a dezvolta și mai mult relațiile poli
tice, economice, tehnicp-științifice, au 
stimulat prin noi înțelegeri amplifi
carea pe multiple planuri a colaboră
rii între cele două popoare, a con
lucrării lor în viața internațională.

Ca lucrători în domeniul cercetării 

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidu
lui, președintele Republicii Socialiste România, au mai sosit numeroase 
telegrame de pe întreg cuprinsul țării, prin care comuniștii, oamenii 
muncii de cele mai diferite profesii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei ț 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități — din ministere, 
alte instituții centrale, comitete municipale și orășenești ale P.C.R., co
mitete executive ale consiliilor populare, centrale industriale, combinate 
și alte unități economice, organizații de masă și obștești, intreprinderi 
de comerț exterior și interior, din cooperație, uniuni de creație, unități 
de invățămint de toate gradele, institute de cercetare și proiectare, in
stituții de cultură și artă, unități militare, din presă dau o înaltă apre
ciere și salută cu sentimente de îndreptățită mindrie patriotică rezulta
tele bogate ale vizitelor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, le-a întreprins in Siria și Turcia.

In cuvinte calde se exprimă unanima adeziune față de rodnicul bilanț 
care deschide noi și ample perspective pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele țărilor vizitate, 
în interesul reciproc al înaintării pe calea progresului economic și so
cial, este călduros apreciat acest nou și valoros aport la cauza păcii și 
securității in lume.

In telegrame se subliniază, totodată, angajamentul ferm al oameni
lor muncii de a acționa neabătut pentru transpunerea în viață a poli
ticii interne și externe a partidului și statului, de a intimpina cu no! 
succese cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.

chimice și dezvoltării tehnologice, ne 
exprimăm satisfacția de a fi contri
buit, sub conducerea și îndrumarea 
tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu, directorul general al In
stitutului Central de Chimie, la reali
zarea unuia dintre cele mai impor
tante obiective economice ale rodnicei 
colaborări româno-siriene, și anume 
Complexul de îngrășăminte fosfatice 
de la Homs.

Manifestările de aleasă prețuire, 
căldura și prietenia cu care ați fost 
lntimpinat constituie un nou omagiu 
adus remarcabilei dumneavoastră 
contribuții la cauza generală a socia
lismului, păcii, progresului și colabo
rării între popoare.

Locuitorii județului Vrancea, ală
turi de întregul nostru popor, vă a- 
dresează sentimentele lor de profun
dă satisfacție și recunoștință pentru 
rezultatele rodnice cu care s-a inche- 
iat această nouă solie de pace și co
laborare între popoare — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. Vizitele 
au însemnat o nouă și importantă 
contribuție adusă de dumneavoastră 
la amplificarea relațiilor de colabo
rare cu statele respective, la instau
rarea unui climat de pace și destin
dere, la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Folosim și acest prilej 
pentru a ne exprima totala adeziune 
fată de politica internă și externă a 
partidului și statului, respectul și sti
ma pentru activitatea dumneavoastră 
laborioasă.' pusă în slujba triumfului 
idealurilor socialismului și comunis
mului, a libertății și independenței 
popoarelor. Pătrunși de înalta răs
pundere ce ne revine, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a aplica în viață po
litica înțeleaptă a partidului, că vom 
face tot ceea ce depinde de noi pen
tru a întîmpina Congresul al XII-lea 
al partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei cu noi șl im
portante succese în toate domeniile.

Cu inimile și conștiința vibrînd de 
emoție și legitimă mîndrie patriotică, 
comuniștii, împreună cu toți oamenii 
muncii din industria constructoare 
de mașini* au urmărit cu profundă 
satisfacție și totală adeziune vizita 
oficială de prietenie pe care dumnea
voastră și tovarășa Elena Ceaușescu 
ați efectuat-o in Siria — se spune 
în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI.

Participarea dumneavoastră la 
Inaugurarea unui mare șl complex 
obiectiv economic realizat de indus
tria română în exterior — Rafinăria 
Banias, Siria, rod al colaborării 
trainice româno-siriene — umple de 
bucurie inimile noastre și constituie 
un nou imbold pentru constructorii 
de mașini de a depune toate efortu
rile și în viitor pentru realizarea 
sarcinilor primite din partea condu
cerii de partid și de stat.

Solemnitatea înmîndrii unor înalte titluri și ordine ale Republicii Socialiste România
La Palatul Republicii a avut loc, 

marți după-amiază, solemnitatea în- 
mînârii unor înalte titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste România, 
conferite prin decrete prezidențiale, 
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu. Richard 
Winter, Dumitru Popa, Ilie Rădu
lescu, Marin Vasile.

După înmînarea titlurilor șl ordi
nelor conferite a luat cuvintul tova
rășul Nicodim Roșea, directorul în
treprinderii mecanice Cugir, județul 
Alba, care a spus: Pentru mine, ziua 
de azi este una dintre cele mai fru
moase zile pe care le-am trăit, de
oarece am deosebita onoare de a 
primi din partea conducerii partidu
lui, din partea dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului șl statului nostru, înalta 
distincție de „Erou al Muncii Socia

liste", ca semn al prețuirii de care se 
bucură munca colectivului nostru de 
la întreprinderea mecanică Cugir, din 
județul Alba.

Vă raportăm și cu acest prilej, to
varășe secretar general, că datorită 
hărniciei și entuziasmului ce caracte
rizează pe toți muncitorii, tehnicienii, 
inginerii întreprinderii noastre, des- 
fășurînd o susținută întrecere în în- 
tîmpinarea gloriosului jubileu de la 
23 August și a celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, pe primele 7 
luni din acest an planul producției 
globale l-am îndeplinit în proporție 
de 104,3 la sută, cel al producției- 
marfă de 101,0 la sută, iar produc
ția netă a fost depășită cu 6,3 la 
sută.

Totodată, am realizat economii în 
valoare de 6,7 milioane lei și 26,9 mi
lioane lei beneficii peste plan.

în încheiere, îngăduiți-mi ca acum, 
In pragul marii noastre sărbători na
ționale, cînd întregul popor aniver
sează victoria revoluției din august 
1944, să adresez conducerii partidului 
și statului, dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, calde 
urări de sănătate, fericire și la mulți 
ani 1

în cuvintul său. tovarășul Traian 
Hulubescu, membru de partid cu sta
giu din ilegalitate, a spus : Trăim 
astăzi momente de profundă emoție 
și vie satisfacție, prilejuite de această 
nouă întilnire cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Satisfacția noastră este cu 
atit mai mare cu cit are loc în ajunul 
marii noastre sărbători naționale, 
cînd întregul popor cinstește actul Is
toric de acum 35 de ani — victoria 
revoluției de eliberare națională, an
tifascistă și antiimperialistă.

Noi, cei care sîntem mai în virstă, 
ne amintim cu adincă emoție de ânii 
grei ai ilegalității, cînd Partidul Co
munist Român, înfruntînd prigoana 
regimului burghezo-moșieresc, s-a 
situat în fruntea luptei pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru 
o viață fericită. Sintem mîndri. tova
rășe secretar general, că astăzi se în
făptuiesc cu strălucire visurile no
bile pentru care au luptat și s-au 
jertfit multi dintre eroii patriei.

Evocăm, cu profundă satisfacție, la 
această măreață solemnitate, munca 
și lupta dumneavoastră pilduitoare, 
stimate tovarășe Ceaușescu, care, din 
fragedă tinerețe, v-ați consacrat în
treaga viață cauzei poporului român, 
a socialismului și comunismului, ac- 
ționind cu neînfricare și desăvîrșită 
pasiune revoluționară pentru elibe
rarea socială și națională a patriei, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului. De aproape un deceniu și ju
mătate de cind vă avem în fruntea 
partidului și a statului, România 
noastră a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, au crescut puterea ei eco
nomică, prestigiul său internațional, 
nivelul de viață al poporului.

în numele veteranilor luptei revo
luționare, antifasciste vă aducem as
tăzi, aici, un vibrant omagiu și vă 
adresăm întreaga noastră recunoș
tință pentru tot ceea ce întreprindeți 
spre binele patriei, partidului și po
porului, pentru afirmarea prestigioa
să a României în lume.

în aceste clipe de neuitat, cînd sînt 
copleșit de emoție, a spus tovarășul 
Ion Anton, rectorul Institutului poli
tehnic din Timișoara, gindurile și 
profunda mea stimă sînt îndreptate 
către dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, către omul și bărbatul 
de stat clarvăzător și cutezător, care 
orientează dezvoltarea învățămîntu- 

lui și științei românești pe căi re
voluționare. deschizătoare de lumi
noase perspective.

Este meritul excepțional al parti
dului nostru comunist, al dumnea
voastră personal, tovarășe secretar 
general, de a fi sesizat funcțiunile 
cercetării științifice, legăturile sale 
cu viața, dar mai ales de a-i fi dat o 
orientare clară într-o concepție nouă, 
revoluționară, în concordanță cu ce
rințele dezvoltării actuale și de 
perspectivă a societății românești.

Programul-directivă de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic 
în perioada 1981—1990 și direcțiile 
principale pină în anul 200(1 exprimă 
cu deosebită claritate drumul știin
ței românești în această minunată 
concepție.

înalta distincție pe oare mi-ați in- 
mînat-o, tovarășe secretar general, in 
acest cadru solemn, cu ocazia celei 
de-a 35-a aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
exprimă la cel mai inalt grad apre
cierea pe care partidul și statul nos
tru o acordă cadrelor didactice și 
studenților de la Institutul politehnic 
din Timișoara, modestei mele activi
tăți.Tovarășa Irina Szabo, muncitoare, 
secretana comitetului de partid de 
la întreprinderea textilă „Oltul" Sf. 
Gheorghe, a spus : Profund emoțio
nată de marea cinste ce mi s-a acor
dat. conferindu-mi-se această înaltă 
distincție, ingăduiți-mi să vă mulțu
mesc din adîncul inimii, conștientă 
fiind că distincția este o mărturie a 
modulul în care partidul nostru, 
dumneavoastră personal, scumpe 
tovarășe secretar general, apreciați și 
cinstiți munca pe care făuritorii bu
nurilor materiale, indiferent de na

ționalitate. 6 depun pentru dezvolta
rea și înflorirea patriei noastre dragi
— România socialistă.

în același timp, ea reprezintă apre
cierea eforturilor tuturor muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, ro
mâni și maghiari, din întreprinderea 
textilă „Oltul" din municipiul Sfin- 
tu Gheorghe, în care m-am format 
ca muncitoare, ca activistă de partid
— întreprindere distinsă de mai 
multe ori cu inalte ordine ale Re
publicii Socialiste România — pen
tru realizările obținute în producție.

împlinirile economico-sociale mă
rețe cu care județul Covasna se pre
zintă la marea sărbătoare națională 
a poporului nostru reprezintă răs
punsul muncitoresc al oamenilor 
muncii români și maghiari la grija 
partidului pentru viața noastră nouă. 
Ele sînt expresia gîndurilor noastre 
de profundă recunoștință și mulțu
mire față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în acest moment sărbătoresc, ne 
angajăm în fața conducerii parti
dului, personal a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că, umăr 
la umăr, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru, fără deosebire de na
ționalitate, acționînd uniți sub stin
dardul partidului, vom întîmpina cu 
noi și importante realizări Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în cuvintul său, tovarășul Constan
tin Bădiță, președintele C.A.P. Sal
cia, județul Mehedinți, a spus : Cu 
emoție și cu adincă recunoștință in
găduiți-mi să exprim cele mai calde 
mulțumiri pentru cinstea ce mi-a 
fost acordată prin distincția înmîna- 
tă, considerînd că aceasta reprezintă 
prețuirea cea mai de seamă pe 

care partidul, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o acordați prin mine țăranilor coo
peratori dih comuna Salcia, oameni
lor muncii din agricultura mehedin- 
țeană.

îngăduiți-mi ca folosind acest 
prilej solemn să vă informez că in 
actualul cincinal am Obținut o pro
ducție medie anuală de peste 5 000 
kg grîu și 6 500 kg porumb boabe 
la hectar, în regim neirigat, livrînd 
fondului centralizat al statului peste 
25 000 tone cereale. De asemenea, 
prin valorificarea superioară a con
dițiilor materiale și umane de caie 
dispunem am reușit să facem ca 
sectorul zootehnic — mare aducător 
de venituri — să reprezinte astăzi 
peste 50 la sută din volumul total 
al producției globale a cooperativei.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, toți cei ce muncim pe ogoa
rele cooperativei agricole din Salcia, 
pe strămoșescul pămînt mehedin- 
țean, nu vom precupeți nici un efort 
pentru a îndeplini sarcinile ce ne 
revin din prevederile grandiosului 
Program de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei, din hotăririle celui de-al 
XII-lea Congres al partidului.

îngăduiți-mi să exprim, din toată 
inima,- cele mai calde mulțumiri, 
împreună cu recunoștința mea fier
binte față de Partidul Comunist 
Român, față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta distincție ce 
mi-a fost acordată acum, în ajunul 
celei de-a 35-a aniversări a revolu
ției de eliberare națională, antifas
cistă și antiimperialistă din România, 
a spus in cuviqtul său tovarășul 
Nicolae Țîrlea, mecanic de locomo
tivă la Depoul C.F.R. București — 

călători, secretar de organizație de 
bază.

Noi știm că această prețuire, care 
reprezintă o cinstire a muncii in 
slujba patriei, o datorăm partidului, 
celui care,- în fruntea partidului și 
statului, acționează ferm și neabătut, 
cu înțelepciune politică și dăruire 
revoluționară, pentru propășirea pa
triei și bunăstarea întregului popor 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai vrednic fiu al clasei noastre 
muncitoare, al poporului român, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane.

Astăzi sintem mîndri de faptul că, 
sub conducerea partidului comunist, 
clasa muncitoare deține și exercită 
în tot mai bune 'condiții rolul con
ducător in societate. Aceasta con
stituie o garanție fermă a asigurării 
mersului mereu mai rapid al con
strucției socialiste in țara noastră.

Acum, în ajunul zilei de 23 August, 
adresăm, din toată inima, condu
cerii partidului nostru comunist, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde urări de sănătate și 
fericire, multă putere de muncă, 
pentru a ne conduce cu aceeași fer
mitate și pasiune revoluționară pe 
drumul edificării socialismului și co
munismului !

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintul secretarului 
general al partidului a fost subli
niat cu vii și puternice aplauze de 
toți cei prezenți.

în încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
s-au întreținut intr-o atmosferă 
cordială cu cei distinși cu inalte 
titluri și ordine ale Republicii So
cialiste România.
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ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la solemnitatea înminării unor înalte titluri și ordine 

ale Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
pun cu tot mai multa vigoare in viața Internațio
nală și pe temeiul cărora se pot asigura pacea, 
progresul și prosperitatea tuturor națiunilor, 
destinderea șl securitatea in întreaga lume.

Evidențiind rolul deosebit ce revine Partidului 
Comunist Român șl Partidului Democrat din Gui
neea în amplificarea și aprofundarea relațiilor ro- 
mâno-guineeze, Comitetul Politic Executiv a subli
niat însemnătatea semnării Acordului de coope
rare dintre cele două partide, care va întări cola
borarea și solidaritatea dintre ele, ceea ce se va 
râsfringe, în mod favorabil, asupra ansamblului 
conlucrării prietenești între țările și popoarele 
noastre.

Totodată, a fost reliefată Importanța celorlalte 
documente încheiate cu prilejul vizitei: aide-me- 
moire-ul privind dezvoltarea in continuare a coo
perării economice și comerciale; Acordul privind 
transporturile aeriene civile ; Programul de schim
buri culturale și științifice; Convenția de colabo
rare intre Radioteleviziunea română și Radiotele- 
viziunea guineezâ.

Comitetul Politic Executiv șl-a manifestat con
vingerea că, pe baza înțelegerilor convenite, a do
cumentelor semnate, se va realiza o dezvoltare șl 
mal accentuată a colaborării pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, se va intensi
fica cooperarea, îndeosebi in domeniile agricol și 
industrial, inclusiv prin crearea de societăți mixte 
de producție și comercializare, se vor lărgi și di
versifica legăturile comerciale, se vor întări și mai 
mult prietenia și solidaritatea dintre popoarele ro
mân și guineez.

în același timp a fost relevată însemnătatea 
schimbului de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure cu privire la 
evoluția situației internaționale. Comitetul Politic 
Executiv și-a exprimat deplina satisfacție față de 
hotărirea celor două partide și țări de a-și aduce 
contribuția, intr-o strînsă conlucrare cu țările so 
cialiste, cu" țările in curs de dezvoltare, cu sta- * 
tele nealiniate, cu toate forțele democratice, pro
gresiste, antiimperialiste, la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismului, a 
rasismului și apartheidului,' la lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale, la reglementarea prin mijloace pașnice 
a stărilor de încordare și conflict care mai dăinuie 
in diferite zone ale globului, la realizarea dezar
mării, și in primul rind a dezarmării nucleare, la 
soluționarea justă și durabilă a marilor probleme 
ce preocupă omenirea contemporană, la crearea 
unui climat de pace, securitate șl cooperare in 
Europa, în Africa șl în întreaga lume, la înfăp
tuirea idealurilor de libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Aprobînd in unanimitate înțelegerile stabilite 
cu ocazia dialogului româno-guineez la nivel înalt, 
documentele semnate, Comitetul Politic Executiv o 
stabilit măsuri corespunzătoare pentru aplicarea 
lor în viață, pentru promovarea tot mal intensă, pe 
multiple planuri, o relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Democrat din Guineea, 
dintre România și Guineea, in folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei progresului, în
țelegerii și păcii în lume.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o informat Comitetul 
Politic Executiv despre întîlnlrea prietenească pe 
care a avut-o în ziua de 1 august a.c., în Cri- 
meea, cu tovarășul Leonid llici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a aprobat întru to
tul rezultatele convorbirilor dintre cei doi con
ducători de partid și de stat. Comitetul Politic 
Executiv și-a manifestat deplina satisfacție față 
de această nouă întilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid llici Brejnev, pe care o con
sideră pozitivă, utilă, moment remarcabil al dia-_ 
logului româno-sovietic ia nivel înalt, apreciind" 
că întîlnirea constituie încă o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la dezvoltarea buneior re
lații dintre cele două partide și state.

Dimensiunile tot mai largi ale prieteniei ro- 
mâno-sovietice, trăinicia sentimentelor de stimă 
șl prețuire de care sint animate popoarele ro
mân și sovietic și-au găsit încă o confirmare 
strălucită cu ocazia înminării Ordinului „Lenin" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, distincție confe
rită secretarului general al Partidului Comunist 
Român de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani, ca apreciere a 
contribuției sale la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Convorbirile la nivel înalt româno-sovietice au 
evidențiat cursul continuu ascendent pe care l-a 
înregistrat colaborarea dintre România și Uniu
nea Sovietică de la ultima întilnire a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev. in 
același timp, s-a arătat că în cadrul dialogului 
la nivel înalt au fost relevate noi și mari posi
bilități de amplificare șl aprofundare a acestor 
relații atit in domeniul schimburilor economice, 

* cit și al cooperării in producție și in alte sfere 
de interes comun.

Recenta întilnire din Crimeea, desfășurată in
tr-o atmosferă sinceră, tovărășească, a relevat, 
ca de flecare dată, hotărirea fermă a Partidu
lui Comunist Român și Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a ambelor țări, de a acționa 
și in viitor, cu aceeași consecvență, pentru pro
movarea, pe multiple planuri, a prieteniei și co
laborării reciproce. Comitetul Politic Executiv 

consideră că este in Interesul celor două po
poare să extindă și să adincească colaborarea 
româno-sovieticâ in domeniile politic, economic, 
cultural, științific, cooperarea in producție și pa 
alte planuri, în deplină concordanță cu prevede
rile înscrise în Tratatul de prietenie româno-so
vietic, ceea ce corespunde și cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii în lume. Co
mitetul Politic Executiv a evidențiat însemnăta
tea hotărîtoare a dialogului dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev pentru 
continua dezvoltare a relațiilor româno-sovletiâe 
în spiritul solidarității, al principiilor egalității in 
drepturi, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Comitetul Politic Executiv — relevînd că în 
problemele fundamentale ale vieții internaționa
le Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică au poziții identice 
sau apropiate — a dat o înaltă apreciere fap
tului că in cursul convorbirilor cel doi conducă
tori de partid și de stat au subliniat însemnăta
tea deosebită pe care o reprezintă astăzi întă
rirea unității și colaborării tuturor forțelor de
mocratice, progresiste, in lupta pentru respec
tarea dreptului sacru al popoarelor la libertate 
și independență, împotriva oricărui amestec din 
afară în treburile interne, pentru înlăturarea fo
losirii forței sau amenințării cu forța din viața 
internațională, pentru o conlucrare pe baze ega
le a tuturor statelor, pentru asigurarea conti
nuării cursului spre destindere, securitate și pace 
în lumea întreagă.

Aprobînd activitatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul recentei întîlnirl cu 
tovarășul Leonid llici Brejnev și rezultatele aces
tui nou și fructuos dialog, Comitetul Politic Exe
cutiv a dat indicații organelor de resort să ia mă
surile necesare in vederea transpunerii in viață a 
înțelegerilor convenite, pentru ridicarea pe o treap
tă tot mai înaltă a raporturilor de prietenie, soli
daritate și colaborare multilaterală româno-sovie
tice, a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică,'dintre cele două 
popoare.

★
De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

prezentat o informare cu privire la vizita oficială 
de prietenie întreprinsă, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Arabă Siriană, la 
invitația secretarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad, și a doamnei Anisse Al- 
Assad.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin șl dă 
o înaltă apreciere activității intense, laborioase, 
desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul acestei noi misiuni de pace și prietenie, re- 
levmd — și de această dată — contribuția esen
țială a secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, la întărirea continuă a solidarității 
și colaborării României cu țările arabe, ia solu
ționarea constructivă a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, ia triumful cauzei destinderii, 
la edificarea unei lumi a încrederii, înțelegerii și 
cooperării egale între națiuni.

Comitetul Politic Executiv șl-a manifestat pro
funda satisfacție față de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, care și-au găsit o pregnantă 
expresie în Comunicatul comun semnat de cei aoi 
conducători de partid șl de stat la încheierea vizi
tei, document ce reafirmă voința României și Si
riei de a conlucra tot mai strins atit pe plan bila
teral, cît și pe arena internațională, în folosul și 
spre binele ambelor țări și popoare, în interesul 
păcii, cooperării și progresului în lume.

Schimburile de păreri dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, purtate într-o ambianță cor
dială și de stimă reciprocă, manifestațiile de caldă 
afecțiune făcute tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pe pămîntul Siriei pri
etene. ceremonia inaugurării rafinăriei de la Ba- 
nias au reliefat cu putere trăinicid relațiilor ro- 
mâno-siriene, care dobindesc, an de an, dimen
siuni tot mai ample, un conținut tot mai bogat.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu satis
facție că, în cadrul convorbirilor, ou fost stabilite 
căîîe și mijloacele de extindere în continuare a 
colaborării dintre România și Siria, in spiritul prin
cipiilor și orientărilor cuprinse în Declarația so
lemnă comună semnată la București, în septem
brie 1974. Comitetul Politic Executiv a apreciat în
țelegerile stabilite privind dezvoltarea relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, subliniind semnificația acestora 
în ansamblul conlucrării româno-siriene.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, 
marea importanță a schimbului de opinii între 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
in legătură cu situația actuală a vieții politice in
ternaționale. S-a reievat atenția deosebită pe care 
România și Siria o acordă situației din Orientul 
Mijlociu. Cei doi șefi de stat au considerat ca nu 
se poate ajunge la o pace globală, justă și dura
bilă, la soluționarea conflictului în Orientul Mij
lociu decit pe baza retragerii totale și urgente a 
forțelor israeliene din teritoriile arabe și a recu
noașterii drepturilor inalienabile la autodetermi
nare ale poporului palestinian, inclusiv a dreptu
lui la edificarea unui stat propriu, independent, 
precum și a asigurării independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor din zonă, in acest 
scop s-a subliniat rolul important pe care l-ar 
putea avea O.N.U., organizînd o reuniune interna
ționala cu participarea tuturor țărilor arabe Inte
resate, Inclusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și a copreședinților de la Ge

neva — Uniunea Sovietică șl Statele Unite ale 
Americii.

Convorbirile au reafirmat hotărirea României șl 
Siriei de a conlucra tot mai activ pe plan extern, 
pentru lichidarea politicii Imperialiste, colonialiste 
și neocoionialiste, a rasismului și apartheidului, a 
oricăror forme de dominație șl asuprire, la rezol
varea, pe cale politică, a stărilor de încordare șl 
conflict. S-a subliniat necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete de dezarmare, și in primul rmd 
de dezarmare nucleară, făuririi noii ordini econo
mice mondiale, promovării unei politici noi, de 
destindere, încredere, securitate și pace în întrea
ga lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
tru aplicarea în viață a înțelegerilor stabilite în
tre președinții Nicolae Ceaușescu șl Hafez Al- 
Assad, pentru dezvoltarea mai intensă a colaboră
rii dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Baas Arab Socialist, dintre țările și popoarele 
noastre prietene.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de 

asemenea, despre intilnirea avută la Damasc cu 
Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat și și-a exprimat 
deplina satisfacție pentru noua întilnire dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat, apre
ciind că ea se înscrie în cadrul bunelor relații de 
prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. S-a relevat faptul că în timpul noii în
trevederi s-a exprimat dorința comună de a se 
extinde și aprofunda aceste raporturi, în Interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii, cooperării și 
progresului in lume.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu satis
facție de faptul că și cu acest prilej președintele 
Yasser Arafat a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pentru poziția con
stantă a României, personal a șefului statului ro
mân, în sprijinul cauzei poporului palestinian, pen
tru realizarea dreptului său la autodeterminare, 
pentru crearea unui stat propriu Independent. To
varășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotărirea 
Partidului Comunist Român, a României socialiste 
de a acorda în continuare intregul sprijin cauzei 
drepte a poporului palestinian, instaurării unei 
păci juste și trainice in Orientul Mijlociu.

in cadrul intilnirii a avut loc un schimb de pă
reri in legătură cu problemele Internaționale ac
tuale și, în special, cu privire la evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu. Președintele României a 
expus din nou cunoscuta poziție a țării noastre 
privind modalitățile și căile de soluționare a con
flictului din Orientul Mijlociu. în discuții s-a sub
liniat că in prezent, mai mult ca oricînd, proble
ma vitală ce trebuie soluționată urgent în Orien
tul Mijlociu este asigurarea dreptului la autode
terminare al poporului palestinian, inclusiv de con
stituire a unui stat palestinian independent, în care 
acesta să-și poată organiza viața în mod liber, co
respunzător aspirațiilor sale naționale legitime. 
S-a apreciat, de asemenea, că sînt necesare noi 
inițiative în direcția realizării ănei păci globale în 
regiune, care să creeze condiții de participare la 
tratative a tuturor țărilor interesate, Inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei.

★
în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

Informat despre intilnirea prietenească pe care 
a avut-o la Ankara, în drum spre patrie, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu pri
mul ministru al Republicii Turcia, Bulent Ecevit. 
Relevînd cu satisfacție că relațiile economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre România și 
Turcia au cunoscut în ultimii ani noi progrese, 
Comitetul Politic Executiv □ evidențiat că un rol 
decisiv în evoluția raporturilor pe multiple pla
nuri dintre cele două țări l-au avut întîlnirile ro- 
mâno-turce la nivel înalt. Comitetul Politic Exe
cutiv a reliefat că înțelegerile la care s-a ajuns 
cu prilejul recentelor convorbiri de ia Ankara vor 
conduce la intensificarea cooperării româno-turce 
prin mai buna valorificare a posibilităților ofe
rite de economiile naționale ale celor două.țări, 
a colaborării lor reciproc avantajoase în domenii 
de interes comun.

Comitetul Politic Executiv iși exprimă convin
gerea că amplificarea relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri dintre România și 
Turcia corespunde pe xdeplin intereselor funda
mentale ale celor doua țări, constituind, totoda
tă, o contribuție Importantă la afirmarea rapor
turilor de bună vecinătate și de colaborare bi 
și multilaterală în Balcani, factor însemnat pen
tru edificarea securității europene, a unei lumi 
a colaborării și păcii.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere hotărîrii României și Turciei de a-și in
tensifica conlucrarea în vederea transformării 
Balcanilor intr-o zonă a păcii, prieteniei, bunei 
vecinătăți și colaborării pașnice, precum și pen
tru soluționarea, în interesul popoarelor, a pro
blemelor majore ce confruntă omenirea, pentru 
impulsionarea aplicării, ca un tot unitar, a pre
vederilor Actului final de ia Helsinki și întărirea 
procesului destinderii și colaborării pe continen
tul european și în lume.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca gu
vernul, ministerele, celelalte instituții centrale să 
ia măsurile corespunzătoare pentru transpunerea 
în viață a înțelegerilor convenite cu prilejul vi
zitei de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Turcia.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat o se

rie de probleme ale activității curente de partid 
și de stat.

(Urmare din pag. I)
Tot ceea ce am realizat este rezultatul politicii partidului, 

al muncii tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru popor care înfăptuiește 
neabătut politica partidului nostru comunist.

Avem, intr-adevăr, rezultate bune și in politica interna
țională. România are prieteni pe toate meridianele. Dez
voltăm continuu relațiile cu țările socialiste, cu toate 
s'tatele lumii, fără deosebire de orînduire socială.

Putem spune că atit politica internă, cît și politica ex
ternă a partidului și stalului nostru corespund pe deplin 
intereselor patriei și poporului nostru, cît și cauzei socia
lismului și colaborării, destinderii și păcii in întreaga 
lume. Iată de ce, sărbătorind a 35-a aniversare a victoriei 
revoluției noastre, acordind aceste distincții unui număr 
mare de luptători din anii ilegalității, de activiști de partid 
și de stat, de oameni ai muncii, dorim să subliniem faptul

Prin decrete prezidențiale au fost conferite 
înalte titluri și ordine ale Republicii

Pentru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, s-a conferit 
prin decret prezidențial titlul de 
..EROU AL MUNCII SOCIALISTE" 
tovarășilor : Marian Avram, șef de 
echipă la secția compresoare a între
prinderii „23 August" din București, 
Dumitri P. Antonie, șef de echipă la 
Fabrica de rotative electrice a între
prinderii „Electroputere" Craiova, 
Gheorghe I. Alexa, președintele coo
perativei agricole de producție Bu- 
cecea, județul Botoșani, Cornel D. 
Boca, maistru la secția furnale 
a Combinatului siderurgic Galați, 
Gheorghe Gh. David, directorul în
treprinderii agricole de stat Ur- 
leasca, județul Brăila, Gheorghe 
S, Ghljă, președintele cooperati
vei agricole de producție Munteni- 
Buzău, județul Ialomița, Iulică Ivan, 
brigadier minier la Exploatarea mi
nieră Motru, Ioan Ioan Lendeczki, 
șef de mină la mina Fagul Cetățuie, 
întreprinderea minieră Bălan, județul 
Harghita, Grațian I. Șerban, director 
al Trustului județean de construcții 
Cluj-Napoca, Nicodim Roșea, direc
torul întreprinderii mecanice Cugir ; 
ORDINUL „23 AUGUST" clasa I to
varășilor : Anton Alexandrescu, pen
sionar — municipiul București, Dimi- 
trie Alexandru Bitang, director la 
întreprinderea de ■ construcții de ma
șini Reșița, Lajos Csogor, pensionar, 
județul Mureș. Hie David, pen
sionar, municipiul București, Ilie 
Gheorghiu, pensionar, județul Ga
lați, Alic N. Iosif, maistru princi
pal Iff-Combinatul siderurgic Hune
doara, Stela Moghioroș, pensionară, 
municipiul București, Andrei I. Nea- 
gu, pensionar, municipiul București, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. Geor
ge Rusu, pensionar, județul Cluj, 
Virgil Teodorescu, scriitor. Vasile 
Vaida, pensionar, municipiul Bucu
rești : ORDINUL „AI’ARAREA PA
TRIEI" clasa I tovarășilor : Iosif Ar- 
deleanu, pensionar, municipiul Bucu
rești, Tudor Bugnariu, pensignar,- 
municîpiul București, Mircea Otto 
Haupt, pensionar, județul Cluj, loan 
Mețiu, pensionar, județul Sibiu, 
Gheorghiu M. Mihnea, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice, Dimitrie Niță, pensionar, județul 
Iași, Ștefan Pavel, secretar al Consi
liului Central al U.G.Ș.R., Ilie Tran- 
dafirescu, pensionar, județul Brașov ; 
„ORDINUL MUNCII" clasa I 16- 
varășilor : Ioan M. Anton, rectorul 
Institutului politehnic Timișoara, 
Constantin F. Bădiță. președintele 
cooperativei agricole de producție 
Salcia, județul Mehedinți. Nicolae 
Matei, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al județului ilfov. Va
sile Ogberlaci, directorul general, al 
Combinatului minier Gorj. Nicolae
N. Rimneanțu, directorul întreprin
derii agricole de stat Liebling, jude
țul Timiș ; Dan N. Otto Suruleseu, 
director la întreprinderea minieră 
Lupeni ; ORDINUL „MERITUL 
ȘTIINȚIFIC" clasa I tovarășilor : 
Ianeu M. Drăgan, director general al 
Institutului central de cercetări me
talurgice, Ștefan I. Pascu, director. —

Decrete prezidențiale de înaintare în grad 
a unor generali și de acordare a gradului de general

Prin decrete prezidențiale a avut 
loc Înaintarea in grad a unor gene
rali și acordarea gradului de general 
unor ofițeri superiori.

Au fost înaintați :
— la gradul de GENERAL-LOCO- 

TENENT următorii generali-maiori : 
Vasile Bărboi, Gheorghe Lavric, Vic
tor Stănculescu, Iulian Topliceanu, 
Gheorghe Zărnescu :

— s-a acordat gradul de GENE- 
RAL-MAIOR următorilor colonei : 

Institutul de Istorie Cluj-Napooa, 
Aron Z. Popa, profesor la Institutul 
de inin.e Petroșani, ȚUtlețal HOHeiJoa- 
ra, Teodor D. Fiorin Tănăsescu, 
directorul Institutului de cercetări 
pentru industria electrotehnică Bucu
rești ; ORDINUL „MERITUL CUL
TURAL", clasa I tovarășilor : Con
stantina Maria N. Cocea, actriță la 
Teatrul Național — București. Lau- 
rențiu T. Fulga, scriitor, Constantin 
I. Marin, profesor la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" — București, 
Ion-Gopo P. Popescu, regizor — A- 
sociația cineaștilor ; ORDINUL „23 
AUGUST" clasa a Il-a tovarăși
lor : Marin Ceaușescu. consilier e- 
conomic, Vasile Condrea, pensionar, 
județul Dîmbovița, Aron Gh. Cris- 
tea, pensionar, județul Hunedoara, 
Sabina Eșanu, pensionară, munici
piul București, Aron Kahane, pen
sionar. municipiul București, loan 
Moga. președintele Comisiei de cen
zori a U.G.S.R., Constantin Plavețiu, 
șef de brigadă la Trustul de con
strucții industriale — București, 
Constantin Predulea, pensionar, mu
nicipiul București, Dumitru Săracu, 
pensionar, municipiul București, Ma
rin Stancu, pensionar, municipiul 
București, Nicolae Țîrlea, mecanic 
instructor la Depoul C.F.R. Bucu
rești, Vasile Țiț, director la între
prinderea de postav Buhuși. județul 
Bacău ; ORDINUL „AI’ARAREA 
PATRIEI" clasa a II-a tovarăși
lor : Bernat Abraham, pensionar, 
municipiul București. Iosif Antoniu 
Berdich, pensionai’, județul Caraș- 
Severin, Ludovic Csillag, pensionar, 
municipiul București, Ferencz Oskar 
Dick, pensionar, județul Caraș-Seve- 
rin, Anica Enache, pensionară, ju
dețul Bacău, Mihail Firșirotu, pen
sionar. municipiul București. Agneta 
Gergely, pensionară, județul- Brașov, 
Sandor Grecovics, pensionar, județul 
Bihor. Traian Iluhibescu, pensionar, 
municipiul București. Anca T. Ma- 
gheru, pensionară, municipiul Bucu
rești, Georgeta Niculi, pensionară, 
municipiul Iași, Mihai Patriciu, pen
sionar. județul Cluj, Gheorghe Poe- 
naru, pensionar, județul Mehedinți, 
Gligor Popa, pensionar, județul Cons- 
stanța, Vasile Silea, pensionar, ju
dețul Constanța, Imre Szucs. pen
sionar, județul Bihor ; „ORDINUL 
MUNCII" clasa a II-a tovară
șilor : Ion P. Antal, director la 
întreprinderea „Metalurgica" Re
ghin, județul Mureș, Ovanez A. 
Arabagian, director general al Com
binatului minier Valea Jiului. Boris 
A. Ciocoiu, director la întreprinderea 
de confecții Vaslui, Petre A. Con- 
stantinescu, director la întreprinde
rea ..Metrou" — București. Anghelache 
S. Ciovirtă, șef de fermă la între
prinderea agricolă de stat Cotnari, 
județul Iași, Maria N. Davidoiu. țe
sătoare la întreprinderea „Bucegi" 
Pucioasa, județul Dîmbovița. Corne- 
liu Mihai Drăgănescu, director ge
neral al Institutului centrai pentru 
conducere și informatică, Gheorghe 
Dumitraehe, prim-secretar al Comi
tetului județean Brașov al P.C.R.. 
Andrei I. Gabură, șef de fermă la 
întreprinderea agricolă de stat Bu
zău. Nicoară I. Grec, miner, șef de 
brigadă la întreprinderea minieră 
Baia Mare, județul Maramureș.

Emil Apostol, Aron Bordea, loan 
Busescu. Constantin Călinoiu, Iulian 
Deculescu, Ioan Dîndăreanu, Sergiu- 
Paul Irimescu, Mihail Mitrea, Costică 
Moisa, loan Moț, Aristotel Stămâ- 
toiu, Florian Vlad ; și gradul de con
traamiral căpitanului de rangul I 
Ioan Mușat.

De asemenea, prin decret prezi
dențial au fost înaintați :

- la gradul de GENERAL-COLO
NEL in rezervă, următorii generall- 
locotenenți in retragere : Emilian Io

că tot ceea ce am realizat este rodul muncii șl luptei co
muniștilor și antifasciștilor, al oamenilor muncii, fără 
deosebire de -naționalitate, al întregului nostru popor, că 
forța și chezășia succeselor noastre viitoare stau in întă
rirea necontenită a partidului, a unității sale, a unității 
întregului popor — care asigură Înaintarea continuă a pa
triei spre noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze 
puternice).

In încheiere doresc să exprim convingerea că toți cel 
care au fost distinși astăzi cu diferite ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România — ca și întregul nostru 
popor — vor face totul și în viitor pentru a servi cauza 
partidului, a socialismului, a măreției patriei, a indepen
denței și suveranității României. (Aplauze puternice).

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a revoluției noas
tre. vă adresez calde felicitări dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii, precum și urarea de noi succese, multă 
sănătate șl fericire 1 (Aplauze puternice).

Aurel M. Groapă, director tehnic Ia 
Institutul central de chimie Bucu
rești, Ștefania Ionescu, președinta 
cooperativei agricole de producție 
Putineiu, județul Teleorman. Marin 
Șt. Ivașcu, director general la Cen
trul național de fizică. Constantin 
C. Mataca, mecanic la întreprinderea 
minieră Rovinari, Ion M. Nalta, șef 
de echipă ia Exploatarea minieră 
Baia Sprie — județul Maramureș, 
Stelian C. Necula, director general 
la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" — BucureștL Marin D. 
Nedelcu, director general al Centra
lei industriale de utilaj tehnic și ma
terial rulant București, Gheorghe Gh. 
Pardi, director la întreprinderea ca
zane mici și arzătoare — Cluj-Napo
ca, Francisca F. Schultz, tricoteză la 
întreprinderea „11 Iunie" Timișoara. 
Nicolae S. Sterca, lăcătuș la între
prinderea minieră Cugir — județul 
Alba, George A. Steroiu, director la 
Grupul de șantiere — Cluj, Gheor
ghe D. Stoica, director la în
treprinderea de industrializare a sfe
clei de zahăr Roman — județul 
Neamț, Irina A. Szabo, tehnician la 
întreprinderea textilă „Oltul", muni
cipiul Sf. Gheorghe — județul Co- 
vasna,’ Margareta Krauss-Talanga, 
turnător la întreprinderea „Tracto
rul" Brașov, Ioan V, Totu, di
rector general al Institutului cen
tral de cercetări economice Bucu
rești, Iosif I. Tripșa, vicepre
ședinte la Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie Bucu
rești, Nicolae A. Tudora, sudor la 
Schela Moreni — județul Dimbovița, 
Nicolae Vulpe, șef de atelier forjă la 
întreprinderea de utilaj chimic Plo
iești ; ORDINUL „MERITUL ȘTI
INȚIFIC" clasa a II-a tovarăși
lor : Iosif I. Bercea, director general 
al Institutului central de cercetări 
pentru industria extractivă. Adrian 
I. Cambiria, director general al Insti
tutului central de matematică. Du
mitru Valcriu P. Cristescu, director 
general al Institutului central de 
cercetare, proiectare. și directivare 
in construcții București, Ioan G. 
Laszlo,.rectorul. Institutului de me
diană și. farmacie Tirgu Mureș, 
Alexandru Toma Ioan I. Stănculescu, 
profesor, șef de catedră la Institu
tul de construcții București, Gheor
ghe N. Zarnea, director general al 
Institutului central de biologie ; 
ORDINUL „MERITUL CULTURAL" 
clasa a II-a tovarășilor : Geza Domo- 
Kos, directorul Editurii „Kriterion", 
Viorel I. Mărgineanu, pictor. Florin 
Sergiu P. Nicolaescu. regizor — Aso
ciația cineaștilor, Adrian C. Pău- 
nescu, redactor-șef al revistei „Fla
căra", Grigore Constantin Șăraru, 
directorul Tgptrului Mic — Bucu
rești.

Prin decret prezidențial au mal 
fost conferite 2 825 ordine șl 3 633 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unor participant! la eveni
mentele istorice de la 23 August 1944, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, activiști de partid, de stal, 
ai organizațiilor de masă, militari 
ai forțelor noastre armate, munci
tori, ingineri, tehnicieni, țărani co
operatori, oameni de știință, artă și 
cultură.

nescu, Petre Marinescu, Marcel Ol- 
teanu ;

— la gradul de GENERAL-LOCO- 
TENENT în retragere următorii ge
nerali-maiori in retragere : Traian 
Blaga, Ion Boțea, Sotir Măzăreanu, 
Teodor Radu, Nicolae Toadcr ;

— s-a acordat gradul de GENE- 
RAL-MAIOR ÎN RETRAGERE ur
mătorilor colonei, in retragere : loan 
Berghia, Dumitru Chirescu, Constan
tin Ioachim, Nicolae Pătrășcoiu, Ra
fael Ștefănică, Nicolae Zăgănescu.

Solemnitatea înaintării în grad a unor generali și acordării gradului de general
în prezența tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al Forțelor Armate, 
ă avut loc, marți după-amiază, so
lemnitatea înaintării in grad a unor 

generali și acordării gradului de 
general unor ofițeri superiori, cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă.

La solemnitate au luat parte to

varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdet. Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Râdulescu. Ștefpn Voitec, 
Ion Coman, Ion Ursu, Dumitru Popa, 
precum și George Homoștean. mi
nistru de interne. Tudor Postelnicii, 

ministru secretar de stat, șef al De
partamentului securității statului.

Luincț cuvîntul, general-locotenent 
Iulian Topliceanu a spus : în aceste 
clipe, care vor rămine de. neuitat 
pentru noi. vă rog respectuos să-mi 
permiteți ca, in numele celor avan

sați, să exprim profunda recunoș
tință pentru gradele acordate, să dau 
glas nețărmuritelor simțăminte da 
dragoste și stimă pe care le nutrim 
față ’ de partidul nostru comunist, 
față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii române, patriot înflăcă
rat, militant neobosit pentru liber
tatea și fericirea poporului român, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane.

Pentru fiecare din noi cei pre- 
zenți, pentru toti ostașii țării, ca de 
altfel pentru întregul popor, dum
neavoastră reprezentat! cel mai mi
nunat exemplu de muncă, omenie și 
principialitate, de înțelepciune și 
clarviziune politică, de contopire cu 
interesele supreme ale națiunii, ale 
scumpei noastre patrii.

Solemnitatea avansării noastre are 
loc cu prilejul celei de-a XXXV-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din România. în avansarea 
noastră vedem încă o dovadă a gri
jii pe care partidul și statul, dum
neavoastră personal o acordați ar
matei, a prețuirii ce o dați activi
tății comandamentelor și organelor 
de partid in care lucrăm, contribu
ției aduse de cadrele armatei la în
tărirea capacității combative a uni
tăților și marilor unități.

Mulțumindu-vă incă o dată pentru 
Încrederea acordată, vă asigurăm, 
tovarășe comandant suprem, că noi, 

cei avansați astăzi, asemenea Între
gului corp de cadre al armatei, tu
turor ostașilor 'țării, vom acționa cu 
hotărire pentru a îndeplini irepro
șabil misiunile încredințate de popor 
și partid, de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiind gata in orice moment să ne 
consacram întreaga energie și capaci
tate de muncă apărării patriei, a li
bertății, independenței și integrității 
sale.

Să trăiți, tovarășe comandant 
suprem !

General-colonel în rezervă Emi
lian Ionescu a spus : în acest mo
ment solemn, vă rog să-mi îngăduiți 
ca, in numele tovarășilor mei de 
arme, să dau expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și prețuire față de 
dumneavoastră, fiul cel mai iubit al 
poporului român. Eroul României 
socialiste, pentru înalta cinstire ce o 
arătați ’ofițerilor de rezervă,

în gradele ce ne-au fost conferite, 
noi vedem încă o expresie a grijii 
pe care gloriosul Partid Comunist 
Român, dumneavoastră personal o 
purtați. celor care și-au adus con
tribuția la marea cauză a libertății 
și independenței patriei. Raportez că 
noi, cei prezenți la această festivi
tate, ca și mulți alți tovarăși de-ai 
noștri, am participat cu toată ființa 
la marile înfruntări cu dușmanul co
tropitor in vara anului 1917, la Mă- 
răști, Mărășeștl și Oituz. Cu 

35 de ani în urmă, răspunzind 
chemării patriotice a Partidului Co
munist Român, ne-am angajat fără 
șovăire, alături de forțele revoluțio
nare. în lupta cu dușmanul hitlerist.

în același cuget și simțire cu toți 
făuritorii de viață nouă, gindurila 
noastre se îndreaptă în acest mo
ment înălțător către eroicul nostru 
partid, către dumneavoastră, cîrma- 
ciul înțelept al poporului, ce ne con
duceți cu fermitate pe drumul înflo
ririi ș'i prosperității României so
cialiste, al viitorului ei de aur, așa 
cum se prefigurează, cu limpezime, 
in documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
comandant suprem, să folosesc acest 
prilej pentru a vă asigura că, atit 
timp cit inimile noastre vor bate, 
vom urma neabătut politica internă 
și externă promovată de partidul 
nostru.

Să trăiți, tovarășe comandant 
suprem I

A luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntul tovarășului 
Nicălae Ceaușescu a fost urmărit 
cu deosebită atenție de cei prezenți, 
fiind subliniat cu vii aplauze.

în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat s-au întreținut într-o atmo
sferă cordială cu generalii și ofițerii 
superiori înaintați în grad.
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
> >

Delegația Partidului Liberal (V.V.D.) de guvernămint din Olanda
(Urmare din pag. I) 
ședinti ai Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

A fost de față Frank Robert de 
Bruin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Olandei la București.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru primire, șeful delegației a 
adresat un călduros salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vii mulțumiri 
pentru vizita pe care o face in 
România, pentru posibilitățile oferite 
de a cunoaște realizările României 
contemporane. El a dat o înaltă apre
ciere activității șefului statului ro
mân consacrate edificării și întăririi 
păcii, destinderii și cooperării inter
naționale.

Salutîndu-1 pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat însem
nătatea contactelor și schimburilor 
de delegații dintre organizațiile po
litice din România și Olanda, pentru 
mai buna cunoaștere reciprocă, pen
tru întărirea legăturilor de prietenie 
româno-olandeze.

A apărut volumul :

NICOLAE CEAUȘESCU 
România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate 

(Rapoarte, cuvintări, interviuri, articole — 
septembrie 1978 — martie 1979), voi. 17

EDITURA POLITICA

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prlm-minis- 

tru al guvernului, a primit o telegra
mă de mulțumire din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al

Manifestări în cinstea zilei 
de 23 August

în localitățile reședințe de județ 
au avut loc adunări festive închinate 
gloriosului jubileu al poporului nos
tru.

Despre semnificația istorică a ac
tului revoluționar de la 23 August 
1944 în viața poporului nostru au 
vorbit primii secretari și secretari ai 
comitetelor județene de partid.

Participanții la adunări au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame în care își ex
primă dragostea, nețărmurită față de 
partid și patria socialistă, hotărîrea 
unanimă de a face totul pentru în
făptuirea mărețului Program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

*
Marți s-a deschis expoziția jubi

liară „România Ia a 35-a aniversare 
a revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia-

Solemnitatea decorării drapelelor 
de lupta ale unor gărzi patriotice

Prin Decret prezidențial, cu prilejul 
celei de-a XXXV-a aniversări a eli
berării României de sub dominația 
fascistă, au fost decorate cu Ordinul 
„Apărarea Patriei" drapelele de luptă 
ale unor gărzi patriotice județene, 
municipale și din sectoare ale mu
nicipiului București pentru rezultate 
deosebite obținute în activitatea de 
pregătire pentru apărarea patriei, cit 
și pentru contribuția adusă la îndepli
nirea Programului și obiectivelor sta
bilite de cel de-al XI-lea Congres și 
Conferința Națională ale partidului.

La solemnitățile care au avut loc în 
aceste zile au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, membrii consiliilor locale de

Festivitatea absolvirii Academiei militare 
de către o noua promoție

Marți dimineața a avut loc festi
vitatea prilejuită de absolvirea Aca
demiei militare de către o nouă pro
moție de ofițeri de comandă, stat 
major, activiști de partid, ingineri și 
subingineri militari, precum și acor
darea gradului de locotenent absol
venților subingineri și elevilor care 
au promovat în anul V al facultăților 
tehnice.

Cei prezenți au primit cu vie în
suflețire felicitările si urările trans
mise din partea conducerii de partid 
și de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele republicii, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate, de către generalul-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării na
ționale.

într-o atmosferă de puternic entu

Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii 
Ruanda va efectua o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al

tv
PROGRAMELE 1 ȘI I

16.00 Telex.
16.05 Șantierele tlheretului.
16,30 Slăvită Iii, măreață vatră 1 Cînte- 

ce revoluționare șl muncitorești.
16,50 Muzică populară instrumentală.

In Jurul orei 17,00 : Transmisiune 
directă de la Sala Palatului Repu
blicii: Adunarea festivă consacrata 
celei de-a XXXV-a aniversări a 
Revoluției de eliberare socială șl 

tn cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Olanda și a fost reafirmată 
dorința comună de a dezvolta aceas
tă rodnică conlucrare pe plan econo
mic, tehnico-știintific și cultural, in 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, securității și cooperării în Eu
ropa șl în lume. în acest context, a 
fost reliefată înrlurirea pe care o au 
bunele relații stabilite intre organi
zațiile politice, între parlamentarii și 
parlamentele din cele două țări asu
pra extinderii și amplificării rapor
turilor româno-olandeze pe multiple 
planuri.

Au fost abordate unele probleme 
actuale ale vieții Internationale, re- 
liefîndu-se necesitatea sporirii efor
turilor pentru înfăptuirea pe conti
nentul european a unui sistem real 
de securitate și cooperare, pentru 
dezvoltarea neîngrădită a colaborării 
dintre state indiferent de orînduirea 
lor socială, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare militară, de

Republicii Italiene, Francesco Cossi- 
ga, pentru felicitările transmise cu 
ocazia numirii sale în această func
ție.

llstă", organizată de Muzeul de is
torie a Partidului Comunist Român, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România și Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România.

★
în Capitală s-a deschis, marți, Ex

poziția anuală republicană de pic
tura, sculptură și grafică, a cărei ac
tuală ediție este dedicată celei de-a 
35-a aniversări a eliberării țării.

La festivitatea de deschidere, cara 
a avut loc în sala Dalles, au parti
cipat Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, membri ai conducerii Uniu
nii artiștilor plastici, creatori din do
meniul artelor plastice, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Cuvîntul inaugural a fost rostit de 
pictorul Ion Pacea, vicepreședinte al 
U.A.P.

apărare, reprezentanți al unităților 
militare, formațiuni de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
de apărare civilă. Cruce Roșie, pio
nieri și numeroși cetățeni din locali
tățile respective.

Festivitățile s-au transformat lntr-o 
vibrantă manifestare de . profundă 
dragoste și devotament față de patrie, 
popor și partid, față de iubitul și mult 
stimatul nostru conducător — tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor armate.

Participanții au adresat telegrame 
secretarului general al partidului.

ziasm a fost adresată o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : „Promoția oelei de-a 
XXXV-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — coman
danți și ofițeri de stat major, acti
viști de partid, ingineri și subingineri 
— vă raportează că-și va coiisacra 
toată energia și capacitatea de muncă 
creșterii forței combative a marilor 
Unități și unităților, întăririi ordinii 
și disciplinei militare, fiind gata orl- 
cînd, la ordinele dumneavoastră, 
să-și îndeplinească datoria supremă 
de apărare a cuceririlor revoluționa
re ale poporului, a libertății, inde
pendentei și integrității patriei noas
tre dragi — Republica Socialistă 
România".

Republicii Ruanda, Francois Ngaruki- 
vintwali. va efectua o vizită oficială 
în Republica Socialistă România în 
ultima parte a lunii august a.c.

națională, antifascistă șl antlimpe- 
rialistă din țara noastră.

19.00 Telejurnal.
19.20 întrecerea socialistă la orele bilan

țului.
19,40 Partidul — organizatorul și condu

cătorul revoluției de eliberare so
cială șl națională — documentar.

20,10 Bucurie în August. Spectacol mu- 
zical-coregrafic.

21.20 Telejurnal.
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19.00 Telejurnal.
19.20 Studio T ’79.
19,45 Transcripții renumite.
20,05 De pretutindeni.
20,35 Biblioteca pentru toți.
21.20 Telejurnal. 

dezarmare, șl în primul rlnd de 
dezarmare nucleară, care să ducă la 
întărirea păcii și destinderii tn Eu
ropa și în lume. în acest cadru, s-a 
subliniat importanța pregătirii temei
nice a reuniunii de Ia Madrid, care 
să impulsioneze aplicarea în viață a 
documentului final de la Helsinki, în 
vederea instaurării unui climat nou 
pe continentul european de largă 
colaborare, de deplină încredere și 
prietenie între toate națiunile.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea soluționării în interesul tuturor 
popoarelor a problemelor generate de 
criza economică și energetică, desco
peririi de noi surse de energie, a 
instaurării în viața internațională a 
unor relații noi, de egalitate în drep
turi, de respect al dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî propriul destin 
în conformitate cu aspirațiile sale, 
a lichidării subdezvoltării și edifică
rii unei noi ordini economice inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Cronica zilei
Sosirea președintelui U- 

niunii Naționale Africane 
Zimbabwe (ZANU), Robert 
Mugabe. Mar^i după-amiază a so
sit in Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R., într-o vizită de prietenie, Ro
bert Mugabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe (ZANU), 
și copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe.

La sosire, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Sosirea tovarășului Ha- 
ralambos Drakopoulos. Lâ 
invitația C.C. al P.C.R., marți seara 
a sosit in Capitală tovarășul Hara- 
lambos Drakopoulos, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Grecia 
(interior).

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Iosif 
Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Ghizela Vass, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Sosirea președintelui 
E.D.A., llias lliou. Marțl seara 
a sosit în Capitală, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul llias lliou, 
președintele Uniunii Democratice de 
Stingă din Grecia — E.D.A.

Pa aeroportul Otopenl, tovarășul 
llias Ilidu a fost întîmpinat de tova
rășii Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al P.C.R., Ghi
zela Vass, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

*
Marți, la Timișoara a avut loc dez

velirea bustului lui Emil Bodnaraș, 
vechi militant al mișcării comuniste 
și muncitorești revoluționare din 
țara noastră.

La solemnitate au participat to
varășul Petre Dănică, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., membri ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, perso
nalități ale vieții științifice, Culturale 
și artistice, ofițeri superiori, studenti, 
elevi și pionieri.

Despre Emil Bodnaraș a vorbit 
Radu Bălan, prim-secretar al Comi
tetului municipal Timișoara al P.C.R.

★
La invitația Consiliului National al 

Frontului Unității Socialiste, ne vizi
tează tara o delegație a Partidului 
Coaliției Naționale (Conservator) din 
Finlanda, condusă de Heikki Perho, 
vicepreședinte al grupului parlamen
tai- al partidului.

Marți, delegația a avut o întîlnire 
cu tovarășii Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te, și Dumitru Popa, secretar al C.C. 
al P.C.R. Cu acest prilej au fost evi
dențiate bunele relații existente între 
România și Finlanda, dorința comu
nă de a se acționa în continuare, cu 
consecvență, pentru pace și colabo
rare internațională.

★
La Ambasada Canadei din Bucu

rești a avut loc, marți dimineață, 
prezentarea de condoleanțe in legă
tură cu încetarea din viață a lui John 
George Dlefenbaker, fost prim-mi- 
nistru al Canadei.

în numele Guvernului Republicii 
Socialiste România au prezentat con
doleanțe Cornel Mihulecea, președin
tele Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex- 

' terne.
Cei prezenți au semnat în cartea 

de condoleanțe.
★

Cu prilejul celei de-a XXI-a edi
ții a Tirgului International al 'con
strucțiilor de mașini din Brno. care 
va avea loc intre 12 și 21 septem
brie, marți a avut loc în Capitală 
o conferință de presă organizată de 
Agenția economică de pe lingă Am
basada R.S. Cehoslovace la Bucu
rești și întreprinderea de tirguri și 
expoziții din Brno (B.V.V.). La ac
tuala ediție vor lua parte expozanți 
din 30 de țări.

(Ager preș)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, M 

și 25 august. In țară : Vreme in gene
ral călduroasă, îndeosebi în sud-estul 
țării. Cerul va fi variabil. Averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări electri
ce se vor semnala in regiunile nordice 
șl în zonele de munte. In rest, averse 
Izolate, îndeosebi după-amlaza. Vînt 
slab ptnă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, mai coborite in estul Transil
vaniei, iar maximele între 20 și 30 de 
frade, local mai ridicate In sud-est. 
n București : Vreme în general căldu

roasă, cu cerul variabil, favorabil aver
sei de ploaie după-amlaza, Vînt slab 
pină Ia moderat.

Conferința Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie în folosul dezvoltării

Puternic ecou al mesajului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceausescu

VIENA 21. — De la trimisul nostru special Viorel Popescu : Repre
zentanți ai diferitelor state participante la Conferința Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie, în folosul dezvoltării, care se desfă
șoară la Viena, au relevat, în cadrul unor declarații, contribuția activă 
a României, aportul valoros al președintelui Nicolae Ceaușescu Ia efor
turile vizind asigurarea accesului liber al fiecărui popor la cuceririle 
științei și tehnicii moderne, ca pirghii indispensabile ale progresului 
economic și social.

ABDEL AZIZ BEN DHIA, minis
tru al invățămintului superior și al 
cercetării științifice, șeful delegației 
Tunisiei, reprezentant al tării care 
deține Ia New York președinția 
Grupului celor 77, ne-a declarat : 
„Mesajul adresat conferinței noas
tre de președintele României de
monstrează importanța majoră pe 
care tara dv o acordă aplicării 
largi a cuceririlor stiintei șl tehnicii 
in slujba accelerării progresului 
multilateral al tuturor statelor, li
chidării subdezvoltării și făuririi 
noii ordini economice. Prin ideile 
și propunerile constructive pe care 
le cuprinde, mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu se înscrie în ca
drul eforturilor constante ale Româ
niei pentru înfăptuirea acestor 
obiective vitale pentru însuși viito
rul omenirii. Contribuția efectivă a 
tării dv în acest sens și-a găsit o 
nouă ilustrare în recenta reuniune 
ministerială pregătitoare a Grupu
lui celor 77, încheiată, după cum sa 
știe, cu Declarația de la București, 
document care s-a impus de acum 
atenției tuturor participantilor la 
actualul forum de la Viena".

La rîndul său, DOMINGO SIA- 
SON, șeful misiunii Republicii Fili- 
pine pe lingă organizațiile Interna
tionale cu sediul Ia Viena, ne-a de
clarat : „Am avut onoarea si feri
cirea de a fi primit chiar zilele tre
cute de președintele -Nicolae 
Ceaușescu, la București, la înche
ierea reuniunii Grupului celor 77. 
Prin Ideile cuprinse în cuvîntarea 
rostită cu acel prilej, ca și in me
sajul adresat acum conferinței de la 
Viena, președintele României se 
afirmă ca un conducător politic care 
cunoaște in profunzime marile pro
bleme ale contemporaneității. Am 
fost profund impresionat de modul 
in care președintele Ceaușescu 
abordează problemele ce confruntă 
azi omenirea. în acest moment am 
desigur în vedere în mod deosebit 
problemele privind importanta ști
inței și tehnologiei pentru accele
rarea progresului economic și so

Cuvintarea șefului
VIENA 21 — De la trimisul nos

tru, Viorel Popescu : In cadrul lu
crărilor Conferinței Națiunilor Uni
te pentru știință și tehnologie în fo
losul dezvoltării a luat cuvîntul șeful 
delegației României, Ion Ursu, prim- 
vieepreședinte al Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie, care 
a subliniat rolul activ jucat de țara 
noastră în întregul proces de pregătire 
a conferinței, recunoscut și prin ale
gerea Bucuxeștiului ca loc de des
fășurare a două importante acțiuni 
-- reuniunea europeană și întîlnirea 
ministerială a Grupultii celor 77 — ce 
exprimă importanta pe care Româ
nia o acordă științei și tehno
logiei moderne ca factor de bază al 
dezvoltării.

România desfășoară de citeva de
cenii o intensă activitate în vederea 
creării unei baze proprii de cerce- 
tare-dezvoltare, care să-i permită să 
reducă intr-un timp cit mai scurt 
decalajul ce o separă de țările dez
voltate din punct de vedere eco
nomic.

Pornind de la cerințele noii etape 
de dezvoltare a societății noastre, de 
la rolul esențial al științei și tehno
logiei in dezvoltarea economico-so- 
cială — a continuat vorbitorul — 
anul acesta au fost adoptate o serie 
de măsuri care să conducă la îmbu
nătățirea substanțială a activității de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de promovare a progres 
sului tehnic.

Astfel, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie a fost organizat 
ca organ guvernamental deliberativ, 
larg reprezentativ, Avînd în vedere 
rolul deosebit de important ce a fost 
conferit acestuia, precum și obiecti
vele și sarcinile de mare însemnă
tate puse de societatea noastră în 
etapele actuale în fața cercetării ști
ințifice române, ca președinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie a fost desemnată aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R., personalitate științi
fică marcantă.

Importanta pe care România o acor
dă științei și tehnologiei ca instrument 
al dezvoltării se reflectă atît în efor
turile sale proprii, cit și în promova
rea unei politici consecvente de coo
perare tehnico-științifică cu alte țări.

în convorbirile pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le-a avut cu nu
meroși șefi de stat, cooperarea teh
nico-științifică a constituit unul din
tre subiectele majore. România a con
venit un număr de peste 70 acorduri 
de cooperare tehnico-știintificâ la ni
vel guvernamental, în cadrul cărora 
se lucrează la rezolvarea tn comun a 
unui număr de peste 500 obiective de 
cercetare. Dintre aceste acorduri, 
peste 40 sînt Încheiate cu țări în curs 
de dezvoltare. în baza lor se acordă 
asistență tehnică, se desfășoară 
schimburi de specialiști, cercetări în 
comun în domenii de interes reciproc, 
în cadrul facilităților oferite de gu
vernul român pe cale bilaterală și 
prin organizațiile Internationale, pină 
în prezent au studiat în România 
peste 12 000 studenti și 15 000 specia
liști din țările in curs de dezvoltare. 
Totodată, pesta 15 000 de specialiști 
români sînt prezenți In aceste țări 
pentru acordarea de asistentă tehnică 
în diferite domenii.

Vorbitorul a apreciat că, după pă
rerea delegației României, programul 
de acțiune este o bază bună, conți
ne, în esență, angajamente și măsuri- 
cadru corespunzătoare țelurilor pro
puse. Totodată însă, el a evidențiat 
că pentru transformarea științei și 
tehnologiei in pirghii efective ale 
accelerării progresului economic și 
social al tuturor țărilor si, in 
principal, al celor în curs de 
dezvoltare, programul trebuie să con
țină prevederi mai clare, concrete șl 
precise, menite să dea un impuls și 
să promoveze dezvoltarea infrastruc
turilor tehnico-științifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Programul de ac
țiune — a spus el — trebuie să pre
vadă măsuri efective pentru a trans- 

cial al țărilor în curs de dez
voltare — obiectivul central al con
ferinței noastre. Acordăm o înaltă 
prețuire convingerilor politice ale 
președintelui României — elocvent 
oglindite in conținutul mesajului 
pe care ni I-a adresat —, admirăm 
energia cu care conduce si orien
tează eforturile de dezvoltare con
tinuă a României socialiste pe calea 
independentei naționale, în confor
mitate cu interesele naționale ale 
poporului român".

Remarcind contribuția României 
la găsirea unor noi forme și modali
tăți de conlucrare pe baze echita
bile, reciproc avantajoase între ță
rile dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, din toate zonele globu
lui, secretarul executiv al, C.E.E./
O.N.U., Janez Stanovnik, a dorit să 
sublinieze : „Am apreciat în mod 
deosebit ideile valoroase, propune
rile concrete cuprinse in me
sajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care demonstrează vi
ziunea sa realistă, constructivă asu
pra problemelor esențiale ale lumii 
în care trăim, ca și asupra găsirii 
unor soluții in concordantă cu in
teresele și aspirațiile tuturor națiu
nilor. în acest sens, aș dori să re
marc faptul că România, tară so
cialistă și, în același timp. în curs 
de dezvoltare, a făcut cunoscute lu
mii semnificațiile mesajului viu al 
unui popor care, mobilizîndu-si în 
mod eficient propriile eforturi și 
participind, totodată, activ la o lar
gă cooperare internațională, a reu
șit să obțină succese remarcabile in 
domeniul științei și tehnicii în ser
viciul dezvoltării naționale. Iată de 
ce noi prețuim mult atît conceptul 
teoretic al președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire Ia folosirea 
deplină a cuceririlor tehnico-știinti- 
fiee în scopul dezvoltării, cit și re
zultatele concrete ale politicii sale 
în acest domeniu, activitatea prac
tică pe care o desfășoară la con
ducerea destinelor României pe 
drumul progresului".

delegației române 
forma în realitate dezideratul cu 
privire la accesul liber, nestingherit 
al tuturor statelor la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne, pentru 
eliminarea restricțiilor și discrimină
rilor din calea unui transfer larg și 
echitabil de tehnologie. România se 
pronunță pentru stabilirea unui or
ganism interguvernamental al Na
țiunilor Unite, deschis participării 
tuturor statelor, care să coordoneze 
cooperarea în domeniul științei și 
tehnologiei.

Subliniind că O.N.U. poate iniția 
măsuri concrete pe această linie, 
vorbitorul a arătat că, tinînd seama 
de problemele complexe ale dezvol
tării economice a statelqr rămase 
în urmă, ar fi necesar să se creeze 
centre de cercetare pe zone geogra
fice, care să se ocupe de studierea 
și soluționarea problemelor organi
zării vieții economico-sociale, a căi
lor de comunicație și a altor sectoare 
importante. Un pas important l-ar 
constitui, de asemenea, crearea unui 
centru internațional care să unească 
eforturile vizind asigurarea unei largi 
și neîngrădite circulații a informa
ției științifice, precum și dezvoltarea 
transferului de tehnologie și acorda
rea unei asistente tehnice corespun
zătoare pentru toate statele.

Delegația României, a continuat el, 
se pronunță pentru includerea in 
programul de acțiune a unor preve
deri care să garanteze orientarea ști
inței și tehnologiei exclusiv spre fi
nalități pașnice, pentru realizarea 
progresului, păcii și bunăstării po
poarelor- Un pas esențial in reali
zarea telurilor . conferinței l-ar con
stitui, după părerea delegației 
României, adoptarea unor măsuri 
care să asigure alocarea unei părți 
din resursele eliberate prin dezarma
re pentru dezvoltarea științei șl teh
nologiei în scopuri pașnice.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărirea delegației României de a 
face totul pentru ca reuniunea de la 
Viena să determine transformarea 
științei și tehnologiei în pirghii esen
țiale ale accelerării progresului eco
nomic și social al tuturor țărilor, in 
primul rînd al celor în curs de dez
voltare, contribuind în același timp la 
punerea negocierilor pentru edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale pe un nou făgaș, care să 
conducă la schimbări pozitive esen
țiale în viața internațională in dece
niul următor.

★
Cu prilejul participării la conferin

ță, șeful delegației României. Ion 
Ursu, a avut o întrevedere cu pre
ședintele Conferinței de la Viena, 
dr. Hertha Firnberg, ministrul fede
ral pentru știință și cercetare al 
Austriei. Totodată, șeful delegației 
române s-a întilnit și a avut con
vorbiri cu Ivo Margan, vicepreședin
te al Consiliului Executiv Federal al. 
R. S. F. Iugoslavia, Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., președintele Comite
tului pentru Știință, și cu Abdel Aziz 
Ben Dhia, ministrul invățămintului 
superior și cercetării științifice al Tu
nisiei, reprezentant al țării care de
ține președinția „Grupului celor 77", 
șefi ai delegațiilor acestor țări la lu
crările conferinței.

In cadrul discuțiilor, interlocutorii 
au exprimat înalte aprecieri fată de 
ideile mesajului adresat de președin
tele Nicolae Ceaușescu conferinței, 
subliniindu-se că ele reprezintă o ex
presie elocventă a concepției pre
ședintelui României privind rolul 
deosebit ce revine științei si tehno
logiei in edificarea unei noi ordini 
economice internaționale. Totodată, ei 
au ținut să sublinieze atenția deose
bită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie, o acordă dezvoltării știin
ței și tehnologiei românești, ca fac
tor determinant in procesul de dez
voltare a țării noastre, precum și 
cooperării internaționale in domeniul 
științei și tehnologiei.

Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a Eliberării
în numeroase țări ale lumii con

tinuă manifestările prilejuite de îm
plinirea a 35 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și an ti imperialis
tă din tara noastră.

Ministerul Culturii al R.P. CHINE
ZE a organizat la teatrul „Capitala" 
din Beijing un spectacol de gală cu 
filmul „Puterea șl adevărul". La 
spectacol, Chen Bo, responsabilul Di
recției filmului din Ministerul Cul
turii, și Aristide Moldovan, directo
rul studioului cinematografic „Ale
xandru Sahia", au rostit alocu
țiuni. Au fost prezenți Wang Lanxl 
și Zhou Erfu, adjuncti ai ministrului 
culturii. Lin Lin, vicepreședinte al 
Asociației poporului chinez pentru 
prietenia cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Spectacolul de gală marchează des
chiderea „Săptămînii filmului româ
nesc" in R.P. Chineză.

în orașul KIUSTENDIL din R.P. 
BULGARIA a avut loc o adunare 
festivă, organizată de comitetul ju
dețean de partid și comitetul jude
țean al Frontului Patriei. Au luat cu- 
vintul ambasadorul României în Bul
garia, Petre Duminică, și Asen Ko- 
sev, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean. La cinematograful „Dimităr 
Blagoev" din Sofia, în prezența unei 
delegații de cineaști români, au fost 
inaugurate „Zilele filmului româ
nesc".

La Ambasada României din BER
LIN a avut loc o conferință de presă 
în cursul căreia ambasadorul tării 
noastre in R.D. Germană, Gheorghe 
Tache, a evocat însemnătatea actului 
de la 23 August 1944. Televiziunea 
din R.D.G. a prezentat un program 
special dedicat României.

La uzinele „Skoda" din PLZEN 
(R.S. CEHOSLOVACA) a fost orga
nizată o întîlnire prietenească la 
care au participat cadre de partid și 
de stat din conducerea regiunii și 
orașului.

Televiziunea din NOVI SAD (R.S.F. 
IUGOSLAVIA) a transmis în cadrul 
emisiunii sale în limba română un 
reportaj despre realizările obținute 
de România pe drumul socialismului.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Ambasada României 
din HANOI, ambasadorul țării noas
tre, Ion Medrea, a vorbit despre 
semnificația actului de la 23 August 
1944 în istoria poporului român.

moscova ; Întîlnire prieteneasca
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Tova

rășul Vaslle Vîlcu, președintele Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru ai Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, con
ducătorul delegației A.R.L.U.S. care 
participă la manifestările organizate 
In Uniunea Sovietică cu prilejul Zilei 
noastre naționale, a avut o Întîlnire 
cu V. I. Konotop, prim-secretar al

Ambasadorul României în Irak și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BAGDAD 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irak, Saddam 
Hussein, a primit pe Mihai Diaman- 
dopol, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar’ Și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Re
publica Irak.

Cu acest prilej, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ambasa
dorul român a transmis șefului statu
lui irakian un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și prosperi
tate pentru poporul prieten al Repu
blicii Irak.

Președintele Saddam Hussein a 
mulțumit în mod deosebit pentru me
sajul primit și a adresat, la rîndul 
său, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un prietenesc salut călduros, urări de 
sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului român 
prieten.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi atacuri israeliene asupra Libanului • Vizita președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P. la Amman • Declarația 

ambasadorului itinerant al președintelui S.U.A.
BEIRUT 21 (Agerpres). — Forțe

le israeliene și libaneze conserva
toare au reluat marți tirurile de ar
tilerie, bombardind localitatea Nabai- 
tya din sudul Libanului, rănind nu
meroase persoane și provocind in
cendii și pagube materiale conside
rabile.

Totodată, informează agenția 
I.N.A., artileria israeliană a reluat 
bombardamentele asupra orașului- 
port Tyr, in special asupra tabere
lor palestiniene din împrejurimile a- 
cestui oraș, provocind victime ome
nești și mari distrugeri. De aseme
nea, avioane militare israeliene au 
survolat intreaga zonă de frontieră 
cu Libanul. în aceeași zi, artileria 
grea israeliană a bombardat cu ra
chete localitatea Hasbiya, din a- 
ceeași zonă. Luni seara, o unitate 
israeliană, formată din 50 de sol
dați. a pătruns pe teritoriul libanez, 
stabilind o poziție întărită in apro
piere de orașul Chebea, de la gra
nița Libanului cu Israelul.

Pe de altă parte, se anunță câ 
forțele palestiniano-progresiste au 
respins o incercare a milițiilor con
servatoare libaneze de a ocupa un 
pod de importanță strategică pe rîul 
Litani.

AMMAN 21 (Agerpres). — Preșe
dintele Comitetului Executiv al Or

Acord de reconciliere în Ciad
LAGOS 21 (Agerpres). — Reuniu

nea la nivel înalt privind reconcilie
rea națională în Ciad s-a încheiat la 
Lagos printr-un acord de reconcilie
re. Reprezentanții tuturor organizații
lor politice din Ciad au convenit a- 
supra formării unui „guvern tranzi
toriu de uniune națională" șl au de
cis ca liderul Frontului da Eliberare

Ambasada Republicii Socialiste 
România din LUANDA a inaugu
rat o expoziție de fotografii pre- 
zentind imagini din activitatea 
poporului român și succesele reali
zate in construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

La TEL AVIV a avut loc o lntil- 
nire festivă a Asociației de prietenie 
Isrăel-România. Yitzhak Korn, pre
ședintele asociației, a evocat semni
ficația evenimentului. Din partea gu
vernului statului Israel a luat cuvîn
tul Moshe Nisslm, ministru fără por
tofoliu, care a evidențiat dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și a 
subliniat contribuția României, per
sonal a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la eforturile vizind stator
nicirea păcii in Orientul Mijlociu.

La teatrul „Felipe Bardo Y Alla- 
ga“ din LIMA au fost prezentate ex
puneri de către președintele Asocia
ției de prietenie peruano-română șl 
ambasadorul României In această 
tară, Ion Comănescu.

La ISLAMABAD a fost organizată 
O conferință de presă, in cursul căreia 
ambasadorul tării noastre in Pakis
tan, Lucian Petrescu, a Înfățișat zia
riștilor semnificația zilei de 23 Au
gust.

în sala „Asahi" din TOKIO a tpr 
loc o adunare festivă organizată 
Asociația de prietenie Japonia- 
România, la care au participat re
prezentat ai organizațiilor de masă, 
oameni de cultură, știință și artă, un 
numeros public.

Sub auspiciile Asociației de priete
nie Marea Britanie-România, la 
LONDRA a fost organizată o adunare 
festivă. A luat Cuvîntul Henry 
Francis, președintele asociației, cară 
s-a referit la evenimentul sărbătorit 
și Ia vizita in Marea Britanie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu, subliniind 
activitatea remarcabilă și contribuția 
deosebită a șefului statului român la 
soluționarea marilor, probleme ale 
vieții internaționale.

„Ceylon Daily Mirror", unul din 
principalele cotidiana de limbă en
gleză din SRI LANKA, intr-un amplu 
articol, însoțit de fotografii și inti
tulat „Nicolae Ceaușescu in avangar
da luptei pentru pace", evidențiază 
activitatea desfășurată pe plan ex
tern de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetului regional Moscova al
P.C.U.S., președintele conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.). f Cu acest 
prilej a fost evocată dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare 
dintre A.R.L.U.S. și A.P.S.R. în lu
mina hotărîrilor și înțelegerilor con
venite de conducătorii de partid și da 
stat din cele două țări.

Evocindu-se importanța contactelor 
la cel mai înalt nivel, președintele 
Saddam Hussein a subliniat că întîl- 
nirile avute cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, atît la Bagdad cit și la 
București, convorbirile purtate cu 
aceste ocazii au contribuit intr-o 
măsură Însemnată la dezvoltarea și 
diversificarea raporturilor dintre 
România șl Irak in toate domeniile 
de interes comun și au prilejuit ur 
fructuos schimb de păreri in legătură 
cu principalele probleme ale vieții 
internaționale contemporane.

In cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare de către ambasadorul 
țării noastre în Irak s-a exprimat 
convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Irak vor 
cunoaște o continua intensificare, 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și înțelegerii 
în întreaga lume.

ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a sosit marți in
tr-o vizită in Iordania, in fruntea 
unei delegații a O.E.P. în aceeași zi, 
informează agențiile internaționale de 
presă, au Început la Mafrek convor
birile dintre regele Hussein al Iorda
niei și Yasser Arafat. Convorbirile, 
precizează agenția Q.N.A., sint consa
crate examinării relațiilor dintre Re
gatul Hașemit și O.E.P., precum și 
ultimelor evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Ambasadorul itinerant al președin
telui S.U.A. pentru Orientul Mijlo
ciu. Robert Strauss, revenit luni la 
Washington, a recunoscut că a e- 
șuat in tentativa sa de a-i convin
ge pe premierul Israelului, Menahem 
Begin, și pe președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, să accepte o pro
punere de compromis americană în 
problema drepturilor legitime ale 
poporului palestinian. Cu toate aces
tea, Strauss a declarat că inițiativa 
americană „nu a fost abandonată de
finitiv" și a adăugat că, in perioa
da următoare, președintele Carter va 
lua o hotărire privind poziția S.U.A. 
in această problemă in lumina ra
portului pe care îl va primi din 
partea trimisului său special in 
această regiune.

Națională din Clad (FROLINAT), 
Goukouni Oueddei, să fie noul pre
ședinte al acestei republici din zona 
centrală a Africii, iar ca vicepre
ședinte al tării a fost numit fostul 
colonel Kamougue Wadal Abdel Ka
der. Conferința a hotărît ca intr-un 
interval de cel puțin un an și ju
mătate să se organizeze alegeri ge
nerale in Ciad.
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progresului 
economic

„România s-a transformat, într-un timp istoric scurt, dintr-o țară agrară cu o industrie înapoiată, într-o țară 
industrial-agrară în plin progres. Viața a confirmat în mod strălucit justețea politicii partidului de industrializare 
socialistă, baza sigură a progresului economic și social al țării, a ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului 
nostru popor, a afirmării națiunii noastre în rîndul națiunilor libere și egale66.

NICOLAE CEAUȘESCU

TEMELIA SIGURĂ - INDUSTRIALIZAREA UN URIAȘ AVÎNT CONSTRUCTIV

4700

Dinamica producției globale industriale (în procente) Volumul investițiilor (în miliarde lei)

Industria-de 47 ori mai puternică!
• în perioada 1951—1978, ritmul mediu anual de creștere a pro

ducției industriale a fost de 12,7 LA SUTĂ, ceea ce înscrie România între 
țările cu cele mai ridicate ritmuri de creștere economică din lume;

• întreaga producție industrială a anului 1938 se realizează în 
acest an în NUMAI 8 ZILE;

• Ponderea ramurilor de bază ale industriei — energia electrică și 
termică, metalurgia, construcția de mașini și chimia — a crescut de la 25,8 
la sută în 1950, la 55,1 LA SUTĂ în 1978;

• Cele mai înalte ritmuri au cunoscut industria construcțiilor de 
mașini și industria chimică, a căror pondere în totalul producției industriale 
a crescut de la 16,4 la sută în 1950, la 42,2 LA SUTĂ în 1978;

• în anii 1950—1978, producția industriei bunurilor de consum a 
crescut de CIRCA 16 ORI;

• Producția din întregul an 1950 se realizează în prezent în 12 ZILE 
la energia electrică, în 17 ZILE la oțel, în 19 ZILE la tractoare, în 28 ZILE 
la ciment, în 65 ZILE la țesături, în 41 ZILE la încălțăminte ;

• Contribuția industriei la crearea venitului național a crescut de 
la 30,8 LA SUTĂ în anul 1938, la APROAPE 58 LA SUTĂ în anul 1978 ;

• Industria asigură astăzi CIRCA 76 LA SUTĂ din mașinile, insta
lațiile și utilajele necesare programului de investiții.

*

Prin modernizare-spre eficientă înaltă
• Pe baza puternicei creșteri a producției materiale și a ridicării 

eficienței economice, venitul național a fost în anul 1978 de 13 ORI mai 
mare decît în 1938;

• Numai în anii 1976—1978, procesul de înnoire și diversificare a 
producției industriale s-a materializat prin introducerea în fabricație a 
PESTE 1 100 tipuri de mașini, utilaje și instalații, precum și a PESTE 850 
noi materiale și bunuri de consum;

• Productivitatea muncii sociale a crescut în perioada 1950—1978 
de PESTE 11 ORI ;

• Cheltuielile de producție din industria republicană la 1 000 lei 
producție vor fi reduse în actualul cincinal cu 8,5 LA SUTĂ ;

• în anul 1978, volumul comerțului exterior a fost de 28 DE ORI 
mai mare decît în 1950 și de APROAPE 6 ORI mai mare decît în 1965;

• Ponderea produselor industriale în totalul exportului a crescut de 
la CIRCA 25 LA SUTĂ în 1950, la APROAPE-70 LA SUTĂ în 1978. în 
aceeași perioadă, ponderea exportului de mașini și utilaje a crescut de la 
4,2 LĂ SUTĂ, la 28,4 LA SUTĂ.

Investiții de n amploare fără precedent
• Comparativ cu anul 1950, volumul de Investiții realizat în 1978 

în economia națională a fost de 31 DE ORI mai mare, iar în acest an 
este de peste 37 DE ORI mai mare ;

• Tn actualul cincinal, volumul investițiilor pe ansamblul economiei 
naționale depășește 1 000 MILIARDE LEI, aproape cît în trei cincinale 
anterioare ;

© Numai în ultimii opt ani au fost puse în funcțiune 3 800 noi 
capacități de producție, din care peste 3 200 în industrie;

• în perioada 1965—1978, într-o serie de județe cu un nivel re
lativ mai scăzut de dezvoltare economică — Bistrița-Năsăud, Sălaj, Co- 
vasna, Dîmbovița, Vîlcea, Tulcea, Gorj — volumul investițiilor a crescut 
de 7—16 ORI, comparativ cu cel pe ansamblul țării, care a sporit de 
PESTE 4 ORI ;

© în anii 1966—1978, investițiile destinate agriculturii au însumat 
PESTE 200 MILIARDE »LEI, de 3,6 ori mai mult decît în cele trei cincinale 
precedente;

• Fondurile fixe în economia națională vor ajunge în anul 1980 
la APROAPE 2 000 MILIARDE LEI, din care peste 70 la sută au fost puse 
în funcțiune în ultimul deceniu.

Condiții de viată radical schimbate
• Numărul personalului muncitor a crescut în perioada 1950— 

1978 de la 2,1 milioane la 7 MILIOANE.
• Retribuția medie netă lunară a personalului muncitor a fost în 

anul 1978 de 6 ORI mai mare decît în 1950.
® Veniturile nominale nete lunare ale țărănimii, obținute din 

munca în C.A.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activă, au fost 
în anul 1978 de 7,6 ORI mai mari decît în 1950.

® în perioada 1950—1978 s-au construit de către stat peste 
1 600 000 apartamente.

® Peste 15 MILIOANE de cetățeni de la orașe și sate locuiesc 
astăzi în case construite în ultimii 30 de ani.

• Veniturile pe o familie, din fondurile sociale de consum, au 
crescut de la 772 lei în 1950, la 10 069 LEI în 1978.

© Volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socia
list a fost în anul 1978 de 14 ORI mai mare decît în 1950.

• în anii 1950—1978 au fost create peste 8 800 unități noi de 
învățămînt, iar populația școlară a țării a crescut mai mult de 2 ORI, 
ajungînd în 1978 la 5,5 MILIOANE elevi, studenți și copii în învățămîntul 
preșcolar.

Pe calea înfloririi agriculturii

Dinamica producției globale agricole (în procente)

Crește continuu avuția 
națională

Dinamica venitului național (în procente)

Citim viitorul în Directivele Congresului Pentru bunăstarea poporului

9 Producția globală indus
trială va crește în perioada 
1981—1985 într-un ritm mediu 
anual de 8—9 LA SUTĂ; rit
mul mediu anual de creștere 
a producției nete industriale 
va fi mai mare — de 9—10 
LA SUTĂ;

© Metalurgia, construcțiile 
de mașini, chimia și industria 
bunurilor de consum vor de
ține, la sfîrșitul cincinalului 
viitor, PESTE '90 LA SUTĂ din 
producția industrială;

© Comparativ cu anul 1980, 
industria electronică va cres
te în 1985 de 2,3—2,4

ORI, industria mașinilor-unel- 
te așchietoare — de 2—2,2 
ORI, industria de mecanică 
fină — de 2,7—3 ORI, pro
ducția de utilaj minier și pe
trolier — de peste 2 ORI, de 
mase plastice — de 1,5—1,7 
ORI, de fibre și fire sintetice
— de 1,6—1,8 ORI ;
• Pe baza accelerării pro

cesului de dezvoltare intensivă 
și modernizare a agriculturii
— ca una din cele mai im
portante priorități în cincina
lul viitor, producția globală 
agricolă urmează să sporeas

că cu 24,5—27,5 LA SUTĂ 
față de media anuală din pe
rioada 1976—1980;
• în anii 1981—1985 se va 

realiza un program de inves
tiții de 1 300—1 350 MILIAR
DE LEI; se prevede punerea 
în funcțiune a peste 1 200 ca
pacități noi și modernizarea 
a circa 1 100 unități existen
te în industrie, realizarea a 
375 capacități noi în agricul
tură;

© în cincinalul viitor, 80 
LA SUTĂ din sporul veni
tului național urmează să 
se obțină prin creșterea mai 

accentuată a productivității 
muncii sociale;

© Indicele de valorificare 
a materiilor prime de bază 
și energiei — obiectiv impor
tant al viitorului cincinal —■ 
va spori cu 32—34 LA SUTĂ;

© Volumul comerțului ex
terior va creste în perioada 
1981—1985 cu 50—57 LA 
SUTĂ față de realizările ac
tualului cincinal, în timp ce 
exportul va spori cu 60—71 
LA SUTĂ;
• Venitul național va a- 

junge, în 1985, la 2 400— 
2 500 dolari pe locuitor;

• Retribuția medie reală 
a personalului muncitor va 
spori cu 16—18 LA SUTĂ, 
iar veniturile reale ale țără
nimii provenite din munca în 
C.A.P. și în gospodăriile per
sonale, pe o persoană activă, 
vor crește cu 20—23 LA 
SUTĂ;
• Se vor construi de către 

stat 1 100 000 DE APARTA
MENTE;

© Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist va fi în 
1985 cu 30-35 LA SUTĂ mai 
mare decît în 1980.

Creșterea veniturilor reale totale ale populației (în procente)
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„Socialismul a asigurat exercitarea în fapt a celor mai largi drepturi și libertăți cetățenești, a creat o democrație nouă, 
de tip superior, care permite participarea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, a tuturor categoriilor sociale la întreaga 
viată politică și socială, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a tării, la guvernarea statului, la conducerea 
societății, la făurirea conștientă a propriei sale istorii6*.

NiCOLAE CEAUȘESCU

Stăpîni pe propria soartă
în dimineața unei zile de pri

măvară a anului 1944 (era in 
malul ultimului 1 Mai ne-liber, 
trăit în condiții de dictatură și 
prigoană, in plină tragedie răz
boinică și teroare politică), stre
curat prin buzunare, prin coșu
rile cu produse, prin cutiile poș
tale, o seamă de cetățeni ro
mâni s-au pomenit cu un mesaj 
neașteptat. Simțindu-i prezența, 
multi s-au gindit pe moment că 
e vreun act personal, vreo În
semnare uitată, vreo Scrisoare. 
Nu era nici act, nici scrisoare, nu 
era nici verde ca ordinul de 
chemare pe front (deși ordinele 
de chemare pe front soseau tot 
mai frecvent), nu era nici tăie
tură din mica publicitate a zia
rului „Universul" (deși, ziftșic, 
mai flecare om parcurgea pe în
delete lista tot mai lungă a a- 
nunțurilor mortuare; începuseră 
bombardamentele), era... Ochii 
se măreau ușor la parcurgerea 
primelor rînduri, capul se în
torcea precaut, ferindu-se de 
omniprezentul agent urmăritor, 
degetele febrile împătureau la 
loc hîrtia, o hîrtie parcă fier
binte. O cercetau în loc ferit, cu 
sufletul la gură : „în ziua de 1 
Mai, ziua ei de luptă Si de spe
ranțe, muncitorimea organizată, 
unită de la comuniști la social- 
democrați, cheamă întreaga cla
să muncitoare, toți muncitorii 
organizați și neorganizati. între
gul popor român..." Era întîiul 
manifest al Frontului Unic Mun
citoresc. El se încheia astfel : 
„Pentru o Românie liberă, de
mocratică și independentă" !

îndemn înspre trei năzuințe, 
înspre trei raze de lumină care 
răzbeau din speranță -prin noap
tea istoriei, primele trei idea
luri fundamentale sub însemnul 
cărora întreaga suflare cinstită 
a tării era chemată să-și schim
be destinul, să lupte.

Cuvînt-frontispiciu al încrede
rii și puterii cu care locuitorii 
acestui pămint s-au ridicat să-șl 
realizeze, cu braț înarmat, revo
luția socială și națională, era 
cuvîntul libertate. Noțiune fun
damentală pentru existenta o- 
mului ca ființă înălțată deasu
pra a ceea ce e simplă suflare, 
valoare de căpetenie pe plan 
individual, cît și socigl, condiție 
sine qua non pentru existența 
demnă a națiunilor, libertatea 
este 0 valoare tot atît de esen
țială ca pîinea. ca lumina con
științei. ca sănătatea morală, ca 
pacea, ca progresul. Și totuși, 
care e chipul concret, văzut mai 
de aproape, al libertății. care 
Sînt izvoarele, rosturile și direc
țiile ei 1 Am adresat această în
trebare mai întîi tovarășului 
Ion Vasilescu, maistru în secția

Mindria și
muncitorului de astăzi

Mocnind ca dor secular, irum- 
pîrid in condiții de incendiu is
toric, călindu-se în lupte de tot 
felul, inclusiv cu propria ei de
finire, libertatea s-a așezat in 
vremea din urmă în' matca sta
bilă și adîncă proprie fluviilor 
nesecate. în noile ei dimensiuni 
ea se manifestă, se resimte, se 
trăiește, într-o multitudine de 
ipostaze și condiții. Pe citeva — 
sperăm că pe cele mai semnifi- 
crCtive — vom încerca să le de
finim cu ajutorul altor interlo
cutori.

— Eu sînL muncitor aici de 
treizeci de ani — ne spune rec
tificatorul Gheorghe Vlad de la 
întreprinderea „Laromet" din 
București — și tatăl meu a fost 
muncitor, tot aici, o viată în
treagă. Cartierul în care am 
văzut lumina zilei și în care 
trăiesc și azi este un cartier 
muncitoresc. Știu atît de bine 
tot ce s-a întîmplat în viata 
clasei muncitoare din România 
în acești 35 de ani I Cel mai 
important fapt este acela că ea 
a devenit stăpînă pe mijloacele 
de producție, suverană în rela
țiile de producție sail, cum se 
spune, a dobindlt o triplă ca
litate : muncitorii sînt, concomi

Un țăran cu înalte studii 
îsi amintește

Este adevărat că lupta n-a 
tost ușoară, că mari greutăți și 
opuneri s-au cerut biruite. Și 
tOțUși, chiar în acele condiții, 
aspre, în care s-a născut liber
tatea, făuritorii ei au conlucrat 
în'țr-o impresionantă unitate, 
disciplina lor socială dovedind 
o- adîncă ințelegere a necesaru
lui. Aceste trăsături izvorăsc, 
desigur, din luciditatea ideologi
că și din fermitatea politică prin 
care partidul comuniștilor a 
condus opera de instaurare și 
întărire a libertății. Dar seva de 
suflet a unității și înțelegerii 
mature a libertății urcă mai de 

mecanică nr. 5 a întreprinderii 
de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești.

— Libertatea s-a născut la noi 
cu un chip asprit. Ea a venit, 
intr-adevăr, ca o desprimăvă- 
rare, ca o bucurie generală, ca 
o lumină. Dar ce ne vedeau 
ochii în acea lumină 1 Ce prin
deau nările in aerul acelei „pri
măveri" ? Cu ce se însoțea bucu
ria generală ? Ochii vedeau tru
pul patriei răscolit de tăvălugu- 
rile și plugurile războiului, nă
rile prindeau mirosul ruinelor 
afumate, al pămîntului crăpat 
de secetă și nelucrare, bucuria 
de a fi liber, liber să ieși in 
stradă și să strigi fără teamă 
„Jos fascismul „Trăiască po
porul 1“ se însoțea cu îngîndu- 
rarea : „Și totuși ce facem 
acum ? De unde Începem ? Cum 
o să le rezolvăm pe toate ?“.’

Chipul de început al libertății 
noastre era luminos, dar asprit 
de mulțimea întrebărilor, de ne
numărate lipsuri ce trebuiau li
chidate. de multele transformări 
ce trebuiau săvîrșite. Tara se a- 
flase aproape de pragul unui 
dezastru national, totul trebuia 
deci reluat de la capăt. Dărîmă- 
turi, foamete, vrăjmășie, orfani, 
neștiință, boli, vlăguire, datorii, 
fel de fel de asemenea nouri se 
învălmășeau pe cerul libertății 
abia răsărite. N-au întunecat-o, 
însă l-au conferit un chip băr
bătesc, responsabil. Poate că a 
fost bine așa. Poate că a fost 
bine să învățăm din timp alfa
betul libertății, să n-o confun
dăm cu dezinteresul, cu lenea, 
cu lipsa de răspundere, cu pofta 
liberă, cu anarhia. Am cunoscut 
și ce înseamnă libertatea „cea
laltă". libertatea „absolută" cura 
i se mai zice, am văzut-o sub 
chipul speculanților, al bursei 
negre, al inflației, cînd ajunsese 
o cutie de chibrituri să coste 
două milioane de lei. Poporul a 
zis „stop" unei asemenea „liber
tăți". iar guvernul poporului. în 
numele adevăratei libertăți, a 
hotărit stabilizarea și a început 
libertatea celui. care cîștiga un 
ban muncit să știe pe ce se ba
zează. Nenumărate asemenea si
tuații presară primii ani. ani 
grei ai vieții libere și prin în
vingerea lor am. înțeles mai bine 
concepția partidului comunist 
despre libertate. învătînd de la 
început să îmbinăm libertatea 
cu răspunderea, cu ordinea, cu 
înțelegerea a ceea ce e necesar 
pentru toti. cred că ne-am înar
mat din vreme și in mod practic 
cu acel sentiment al libertății 
puternice, robuste, active, com
bative, fără de care n-am fi reu
șit toate realizările următoare 
din anii înfloririi noastre.

demnitatea

tent, proprietari, producători și 
beneficiari. Este, cred eu. cheia 
libertății noastre. Libertatea e- 
conomică, adică eliberarea de 
exploatare, emanciparea ca oa
meni ai muncii, așezarea crite
riului muncii la baza repartiției, 
libertatea muncii și ciștigului 
cinstit, iată idealul realizat al 
clasei muncitoare, transmis, in 
calitate de clasă conducătoare, 
întregului popor. In acest răs
timp, de la eliberare incoace, 
clasa noastră muncitoare a 
crescut mult și numericește, în 
proporție directă cu impetuoasa 
dezvoltare a industriei socialis
te. Rolul ei conducător e în con
tinuă întărire, datorită creșterii 
maturității politice a muncitori
lor. înaltului lor grad de con
știință și organizare, capacității 
lor — dovedită practic — de a 

■conduce și înfăptui construcția 
economică și socială. Am citit, 
în proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al par
tidului. că în cincinalul urmă
tor vor fi școliți pentru a de
veni muncitori 1 750 000 de ti- 

■ neri. Deci vor crește în conti
nuare rîndurile clasei muncitoa
re, va crește și forța care se 
află la cîrmuirea liberă a tării.

departe din istoria poporului 
nostru, dinspre rădăcinile spiri
tualității lui cu reperele ei se
culare. Gîndul pe care ni l-a 
împărtășit tovarășul Gheorghe 
Ghiță, președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Munteni Buzău, județul 
Ialomița, apare ca formulat in 
numele țărănimii. E și firesc, 
plugarii alcătuind urzeala vechii 
dăinuiri a acestei națiuni, dar 
trebuie să recunoaștem constan
ta dragostei de libertate ca a- 
partinînd tuturor oamenilor de 
gînd bun de pe aceste melea
guri. în treacăt fie zis, însuși

Desen de Gheorghe CALARAȘU

interlocutorul este, concomitent, 
țăran și intelectual. Lucrează 
pămint. dar e și diplomat al a- 
cademiei de științe politice. (Am 
menționat amănuntul tot ca o 
mărturie a unei anumite fatete 
și condiții a libertății în dimen
siunile ei din România contem
porană : o libertate din discer- 
nămint. un discernămînt din 
elevație).

— Pentru oamenii gliei, ai 
căror moși și strămoși și-au îm
părțit zilele între coarnele plu
gului și lupta pentru neatîrna- 
rea tării,' viața liberă pe care o 
trăim acum are în ea tot sîn- 
gele vărsat de-a lungul secole
lor pentru ca românul să tră
iască liber în România. Țăranul 
s-a confundat de cînd se știe cu 
tara și a știut să facă din coasă 
și din sapă, la vreme de pace 
unelte, iar la vreme de restriște 
arme. Așa cum ara si semăna 
primăvara, așa cum cosea și 
culegea vara sau toamna. tot 
așa alerga pînă la Dunăre să 
țină piept valurilor ce vroiau 
să-i înece libertatea. Plecau cu 
toții și se întorceau citi rămî- 
neau. Acasă le spuneau copiilor 
și nevestelor fără întorși că ai 
lor au rămas pe cîmpul de 
luptă, dar că la anul bucatele 
or să crească în acele locuri 
mai mari, iar mămăliga ori 
pîinea făcută din ele nu or să 
aibă gustul jugului străin. De 
milenii, țăranul nostru a trudit 
tot pe cîmp, într-o neostoită în
trecere cu paserile cerului. Dar 
paserile erau libere, pe cînd ță
ranul își tot căuta libertatea. 
Cînd mai scăpa de asuprirea ce 
venea din afară. începea zbate
rea pentru înlăturarea amaru
lui dinăuntru. Războaie și răs
coale, răscoale și războaie, trudă 
și luptă, luptă și trudă, acestea 
au fost bătăile inimii sute de 
ani jos, la baza țării. Iar ochii ? 
Tot spre sus, spre soare, căutînd 
în lumina lui răspunsul la dorul 
de libertate. Cînd zici țăran, 
apoi zici și tară, zici și libertate, 
zici și luptă, zici și dreptate. Le 
zici pe toate și ești gata să în
frunți orice primejdie pentru a 
le apăra, fiindcă pentru viața 
noastră liberă de astăzi s-au 
jertfit multe generații.

Milioanele de conducători 
ai treburilor obștești

Libertatea și dreptul de a 
participa in mod direct la con
ducerea destinelor țării, de a 
participa la deciziile cardinale 
care privesc bunul mers al în
treprinderilor. instituțiilor, or
ganizațiilor politice și obștești 
se exercită în România la pro
porțiile întregii mase de oameni 
ai muncii. Legi limpezi și cu
prinzătoare conferă și asigură 
acest drept, atributul esențial 
al celei mai autentice democrații. 
O suită întreagă de forme or
ganizatorice constituie cadrul 
concret de afirmare a acestui 
aspect al libertății — libertatea 
politică — în. practic, toate com- 
•partimentele vieții.

Un strungar de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivita 
roșie" ne înfățișează plastic a- 
ceastă imagine. Este Ion Cer
cel : ,

— Am participat și eu. ca și 
dumneavoastră, nu o dată, la 
adunări și dezbateri în care se 
hotărau probleme de larg inte-

Orizonturile largi 
ale conștiinței înaintate
Această autentică și multila

terală libertate politică, în sen
sul cel mai activ, cel mai lu
crativ al noțiunii, nu este și nu 
putea fi numai darul subînțeles 
al realității materiale, numai o 
consecință care survine în mod 
automat din libertatea economi
că, fără nici un efort de recep
ție și de pregătire. Nu întim- 
plător. aspectele libertății legate 
de democrația socialistă au în
florit și s-au dezvoltat in mod 
deosebit concomitent cu proce
sul de omogenizare socială. în 
cadrul căruia ridicarea generală 
a nivelului cunoștințelor are un 
rol considerabil. Cu cit masele 
largi populare, care au „absol- 

res cetățenesc. Atunci cînd. în 
sprijinul propunerilor izvorîte 
din masa participanților și de
venite proiecte de hotărîre. se 
ridicau sute și mii de mîini, 
m-am gîndit la forța acestor 
mîini. Mîini viguroase, deprinse 
să țină strîns uneltele sau 
mîini deprinse cu creionul, cu 
Instrumentele de precizie, mîini 
asprite de trecerea 'vremii sau 
mîini tinere, mîini de bărbați 
sau mîini de femei, mîini care 
își caligrafiază semnătura în 
limba română sau în limbile altor 
naționalități. O pădure de mîini, 
cu palmele deschise. Mă gîndesc 
că asta înseamnă, într-adevăr, 
posibilitatea ca membrii socie
tății să participe la rezolvarea 
tuturor problemelor vieții so
ciale, economice, politice. O pă
dure de mîini care ne vorbesc 
despre o egalitate socială reală : 
de stăpîni ai mijloacelor de 
producție, de participant! la 
muncă, de coautori la tot ce se 
înfăptuiește pe întregul cuprins 
al tării.

vit" din primii ani ai revoluției 
„școalar înțelegerii necesității 
istorice, stăpine pe cel mai 
înaintat sistem de gindire poli
tică, și-au completat orizontul 
cunoașterii și gradul de elevație 
cu tot mai multe cunoștințe pro
fesionale și de cultură generală, 
cu atît practica libertății poli
tice a căpătat un caracter mai 
de maaă.

Cu aceste idei am intrat în 
domeniul reflecțiilor pe care 
prof. ing. Czegledi Iosif le-a re
mis corespondentului nostru 
pentru județul Arad :

— Alături de marile prefaceri 
economice și sociale, a avut loc 
și o altă transformare, poate 

mai silențioasă, dar nu mal pu
țin profundă, care de fapt le 
încoronează pe celelalte, le dă 
un sens autentic uman : făuri
rea unei noi conștiințe, a unui 
nou mod de a privi lumea, în 
ultimă instanță de a-ti trăi viata, 
în toti acești ani. scrutîndu-mă 
pe mine și privind la alții, 
mi-am putut da seama cite mu
tații au avut loc în conștiința 
oamenilor: multe din prejudecă
țile și mentalitățile altor timpuri 
au fost înfrînte, depășite ; de la 
un an la altul au cîștigat tot mai 
mult teren, devenind preponde
rente, elementele de știintă. de 
artă, de cultură : s-au afirmat, 
devenind caracteristice, norme 
noi de viată crescute din solul 
realităților de azi. într-un cu- 
vînt. s-a format noua conștiință, 
întemeiată pe o filozofie revolu
ționară. pe cele mai recente cu
ceriri ale cunoașterii, dînd ex
presie unei noi morale, eliberată 
de părerile trecutului. Peste tot 
se resimte prezenta unei puter
nice conștiințe colective, care ne 
ajută pe fiecare să discernem 
adevărul, să alegem soluția bună 
pentru noi șl societate, să trăim 
acum, dar și să luptăm cu re
miniscențele. să traducem în 
fapt conștiința că sîntem perfec
tibili. Ca intelectual, ca cetă
țean român de naționalitate ma
ghiară, născut aici, pe pămîntul 
românesc, crescut in mijlocul și 
la căldura sufletească a marii 
familii a poporului român, pot 
prețui adevărul că aici putem 
munci și gîndi în libertate, ne 
putem exprima părerile. con
vingerile. că aici ne-am făurit 
nu numai o conștiință nouă, dar 
și o libertate de conștiință reală.

★
Fără saltul de conștiință, nu

mit emancipare, drumul actual 
și viitor al înfloririi multilate
rale a personalității umane ar 
fi fost de neimaginat. Dimen
siunile emancipării în acești 35 
de ani sînt atît de mari îneît de
vin tot mai greu de reconsti
tuit. Acesta pare să fie și mo
tivul pentru care în convorbirea 
avută cu corespondentul jude
țean Mihai Vișoiu, muncitoarea 
Viorica Mănăilescu, de la fila
tura de bumbac din Slobozia, a 
preferat să vorbească despre 
emanciparea ei ca femeie, ca 
urmașă de țărani devenită mun
citoare, ca cetățeană egală în 
drepturi, în casă și în agora, 
abia după o referire la situații 
de neimaginat în România 
poporului liber :

— Citesc în presă, văd în e- 
misiunile de la televizor cum, 
în unele țări capitaliste, oameni 
obișnuiți. oameni ca mine, tră
iesc clipe de coșmar, 'stări de 
neliniște și nesiguranță. Le tră
iesc cînd se gîndesc la ziua de 
mîine, dar și cînd se află pe 
stradă, cu gîndul la ziua de azi. 
Aflu despre oameni care mor 
nevinovați. fie că sînt uciși pen
tru a fi jefuiți. fie că s-au aflat 
într-un magazin unde a explo
dat o bombă pusă de mîini cri
minale. Nu mai vorbesc despre 
cei care n-au ce lucra.

Eu sînt muncitoare la fi
latura de bumbac, soțul e 
operator la întreprinderea de 
ulei. Avem patru copii { două 
fete și doi băieți. Fetele au 14 
și 9 ani, băieții 12 și 6 ani. Cum 
s-ar spune, avem casa plină de 
bucurii. Cînd sîntem la serviciu, 
atît eu, cit și soțul nu ne mai 
gîndim acasă. Știm că celor 
dragi nouă nu li se poate în- 
tîmpla nimic. Copiii s-au mărit 
și mă ajută mult în gospodărie. 
Fiecare are rolul lui in casă. 
Cînd mă gîndesc cum trăiau ma
mele noastre și cît trebuiau ele 
să trudească, văd că distanța 
între trecut și astăzi este ca de 
la cer la pămînt. Femeia înain
te muncea ca și acum, dar nu 
primea nici un ajutor, iar cînd 
venea bărbatul, beat de supă
rare și rachiu, tot ea îndura...

Astăzi, atmosfera din jurul 
nostru emană acel climat al si
guranței, libertății și egalității 
pe care mamele și bunicile 
noastre nici nu le-au visat.

Aniversîndu-și tara, aniversin- 
du-și libertatea, poporul român 
are prilejul unei sugestive com
parații in timp, nu numai cu e- 
pocile trecute, ci și cu propria 
creștere din acești ani. De la 
mare distantă se poate observa 
cit au evoluat, în ritm cu pro
gresul general, inseși dimensiu
nile, consistenta și manifestări
le concrete ale libertății. Da, li
bertatea nu este un bun static, 
un climat fără mișcare, o cu
cerire care rămîne împietrită. 
Așa cum totul este supus evo
luției, ascendentei șl progresu
lui, lumina actuală a existentei 
poporului acestei țări, lumina li
bertății, sporește și ea, cu fie
care an, in strălucire și in în
tindere. La izvoarele libertății in 
permanentă amplificare și adîn- 
cire stau sursele inepuizabile ale 
muncii avintate. hărniciei crea
toare. conștiinței menirii ca om 
și ca membru al societății, răs
punderii fată de cei de astăzi și 
fată de generațiile viitoare.

Anchetă realizată de 
Sergiu ANDON 
Mihai CARANFIL 
Paul DOBRESCU

Odă de August
Eroicele epoci revolute 
Adună nestemate In izvod. 
La bucuria tării renăscute, 
Cîmpiile înalță qlas de rod.

Și truda se revendică din trudă
Și vad deschide-atîtor împliniri.
Și nici o irunte-n van nu mai asudd.
Și nu mai sînt palori în trandaiiri 1

Martirii așezați întru cinstire, 
Nimbînd corola lor de biruinfi. 
Istoria o duc spre izbăvire, 
Chezășuind tot alte năzuinți.

Lumina sărbătorii ne-ncunună 
Un apoqeu de jertie și avînt 
Mai pline, mai puternice răsună 
Chemări din corn în viu ecou răsirînt I

Octav SARGEȚIU

Pace, libertate, lumină
De-a tost o vară poate mai iierbinte. 
Sau nu, mai răcorită de iurtună. 
Doar înțelepții ar putea să spună 
Și doar bătrînii își aduc aminte.

Eu știu că îniruntînd ai morții grindini. 
Prin ploile de ioc și de obuze,
Cînd zîmbetul ni se stingea pe buze 
in vise te purtarăm pretutindeni.

Tu te-ai născut sub bolta cea senină 
De pace, libertate și lumină. 
Copila mea 1 Și iiecare ușă 
Deschisă înspre zilele cu soare.
Noi pentru aceste vremi strălucitoare 
Ne-am smuls atunci și ultima cătușă.

Franz Johannes BULHARDT
în românește de Victor TULBURE

Partidului
Din cîte-n inimă sînt strînse 
Cuvîntul spune prea pufin — 
Noi am urcat din veacuri plînse 
Sub zarea unui cer senin.

Porniră sate și orașe 
in mîndru, tineresc șuvoi, 
Crescînd elanuri uriașe 
Sub semnul viefii noastre noi.

Suim spre culmile visate 
Și-n urmă împliniri rămîn — 
Sînt ale noastre și-i în toate 
Partidul Comunist Român.

Urmînd neabătută cale 
Ne îndreptăm spre viitor. 
Mereu sub Hamurile tale, 
Partid slăvit, biruitor !

Corneliu ȘERBAN

Țară frumoasă
Acest pămînt, de Hori învestmîntat, 
Cerul senin și-atîta de curat.
Și casa-n care stau și am un nume — 
Sînt cele mai frumoase de pe lume !

Iubirea cea tecundă, rodul ei. 
Copilul care zburdă pe alei 
Și-aceste certitudini, bucurii, 
Și grîui ce-ncolțește pe cîmpii, 
Speranțele crescînd cu el mănoase — 
Sînt de pe lume cele mai frumoase !

Acest pămînt pe care viețuim. 
Acest pămint ce Patrie-1 numim, 
J^li-e dragoste eternă și mi-e mamă, 
Rodirea ce copilul meu se cheamă 
Și-nseamnă tot ce mai de preț, mai bun e — 
Țară frumoasă cum nu-i alta-n lume!

Bokor KATALIN
In românește de Dim. RACHICI

Strămoșii mei
De mii de ani aci trudim 
Aici am lost, aici să Hm.

Din creste — vulturi s-au născut 
Și din cenușă — început 
Din lacrimi — muguri și butași 
Pe ape tulburi — drepfi luntrași 
Și-n orice zi, mai sus pornim.

Aici am iost, aici să Hm I

Viorica FARCAȘ MUNTEANU
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înfloririi 
spirituale

„Revoluționarii pașoptiști se pronunțau pentru luminarea maselor, afirmînd, pe bună dreptate, că poporul român, atît 
de înzestrat, ar putea crea înzecit dacă ar fi instruit, dacă s-ar bucura de binefacerile culturii. Dezvoltarea amplă a învățămîntului 
de toate gradele, vasta activitate de educație morală și estetică a maselor, de răspîndire a cunoștințelor culturale și științifice, 
precum și a concepției noi despre lume și viață a clasei muncitoare, a partidului comunist, au determinat în anii socialismului 
un puternic impuls în ridicarea nivelului vieții spirituale a poporului nostru46.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Știința in ierarhia înaltelor valori
ale societății"

Aniversarea a 33 de 
ani de la eliberarea 
României de sub do
minația fascistă ne 
prilejuiește o trecere 
în revistă a împlini
rilor, a realizărilor 
din diferitele sectoare 
de activitate. In do
meniul științei, tehni
cii, culturii, chiar și 
o succintă privire re
trospectivă evidenția
ză salturi remarcabile, 
într-adevăr, numărul 
unităților de cerceta
re și al specialiștilor 
a crescut neîncetat de 
la un cincinal la al
tul, in special după 
anul 1965, iar aportul 
științei și tehnicii la 
dezvoltarea generală 
a societății a devenit 
tot mai însemnat, 
în următorul cinci
nal. numărul oameni
lor muncii care vor 
activa in acest dome
niu se va ridica pină 
la aproape 250 000, iar

fondurile pentru finan
țarea cercetării științi
fice vor crește cu 50 la 
sută. Această bază ma
terială va permite va
lorificarea tot mal
amplă a ideilor nova
toare, revoluționare,
accentuarea afirmării
revoluției 
științifice.

tennico- 
realizarea

unei noi calități în 
toate domeniile.

Pe plan internațio
nal, România a do- 
bîndit în această pe
rioadă — scurtă pen
tru întreaga istorie a 
omenirii, dar pentru 
noi plină de înfăptuiri 
ce depășesc tot ceea 
ce s-a realizat în tre
cut — un binemeritat 
prestigiu.

în cei 113 ani de e- 
xistență, Academia
Republicii Socialiste 
România și-a cîștigat 
un binemeritat presti
giu în lumea științifică 
internațională, a sta

bilit legături, acum 
devenite tradiționale, 
cu numeroase insti
tuții similare de pes
te hotare. în anii so
cialismului, Academia 
României, transpu- 
nind in practică linia 
politică clarvăzătoare 
a partidului, și-a lăr
git în mod deosebit 
aria relațiilor pe toa
te meridianele globu
lui, și-a diversificat 
modalitățile de conlu
crare științifică, de 
participare la schim
bul de valori intelec
tuale in interesul 
științei, al omenirii.

Ca și întregul nos
tru popor, memorii 
Academiei Republicii 
Socialiste România au 
primit cu profund in
teres și deplină sa
tisfacție proiectele- 
document ale celui 
de-al XII-lea Congres 
al partidului. în aceste 
documente programa

tice își găsesc o nouă 
și strălucită ilustrare 
grija și atenția cu care 
partidul, în frunte cu 
secretarul său gene
ral, se ocupă de pro
blemele dezvoltării 
științei și tehnicii, in 
contextul general al 
propășirii țării. Cunos- 
cind accentul care se 
pune pe știință și teh
nică — factori activi in 
procesul de dezvol
tare economico-socia- 
lă a țării — membrii 
academiei sint min- 
dri că pot participa 
activ, pe măsura ca
pacității lor creatoa
re. la dezvoltarea so
cietății românești pe 
calea socialismului 
multilateral dezvol
tat, la înaintarea spre 
comunism.

Acad. Șerban 
ȚIȚEICA

„O amplă activitate de stimulare 
a creativității originale"

în societatea noastră 
socialistă, clădită prin 
eforturile eroice ale 
întregului popor in 
cele trei decenii și 
jumătate de la elibe
rare. știința are statu
tul unei necesități vi
tale pentru progresul 
și fericirea oamenilor. 
Iar oricare slujitor al 
științei din România 
socialistă este pătruns 
de convingerea câ 
descoperirea lui, pe 
lingă și pe deasupra 
satisfacției intelectua
le pe care i-o aduce, 
înseamnă o contribuție 
de preț la sporirea 
avuției țării, la înflo
rirea ei.

Partidul Comunist 
Român, secretarul său 
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au 
inițiat în ultimul de
ceniu o seamă de mă-' 
suri menite să con
fere cercetării științi
fice și dezvoltării teh
nologice atributul d«

pîrghie esențială pen
tru transformarea re
voluționară a societă
ții. Reținînd din trecut 
tot ce reprezintă con
tribuție valoroasă irț 
domeniul cunoașterii, 
regimul nostru socia
list a adăugat proce
sului de înflorire a 
științei și culturii 
românești substanța 
unei ideologii clare, un 
puternic sprijin mate
rial și uman, a promo
vat cu consecventă e- 
dificarea a numeroase 
institute de cerceta
re, proiectare și ingi
nerie tehnologică pe 
întreg teritoriul țării, a 
fixat ohiectiVe precise 
creației științifice și a 
desfășurat o amplă 
muncă de difuzare a 
științei în mase și de 
atragere a tuturor ta
lentelor și minților 
iscusite pe terenul fer
til al științei.

într-un front comun, 
cercetătorii științifici

din institute, dascălii 
din învățămînt,. crea
torii de tehnică nonă 
sint chemați astăzi 
să slujească cinci
nalul revoluției știin- 
țifioo-tehniee în Româ
nia, să genereze noul 
spre profitul întregii 
societăți. Proiectul 
Programului - directivă 
de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică 
și de introducere a 
progresului tehnic in 
perioada 1981—1990 și 
orientările principale 
pină in anul 2000 — 
supus dezbaterii publi
ce — reține condensat 
orientările imediate și 
de perspectivă ale ști
inței și tehnicii, reali
zează o apreciere ra
țională, științifică a- 
supra științei.

înțelegem bine câ. 
așa cum arăta secreta
rul general al parti
dului. nu putem mer
ge înainte dacă ne 
mărginim să copiem,

să reedităm ceea ce 
s-a făcut deja. Oame
nii de știință trebuie 
să promoveze o gîndi- 
re profund originală, 
cutezătoare, cu adevă
rat revoluționară.

în bilanțul la marea 
sărbătoare a poporului 
nostru, o cotă însem
nată de participare 
revine științei și cul
turii românești, con
tribuții care se cer ri
dicate in următoarele 
decenii către noi 
înălțimi și angajate cu 
și mai mare forță in 
procesul istoric pe 
care întregul popor, 
sub conducerea Înțe
leaptă a Partidului 
Comunist Român, îl 
înfăptuiește in slujba 
idealurilor de progres 
și civilizație către oare 
aspirăm.

Acad. Cristofor 
SIMIONESCU

Cornel Brudașcu : „PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU"
Lucrare din expoziția artiștilor plastici distinși în cadrul ediției a 

doua a Festivalului național „Cintarea României"
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„Poporul întreg care învață"
întregul relief al ci

vilizației a fost si 
este modelat de explo
zia acestor miliarde de 
vulcani adăpostiți sub 
fruntea omului : in 
Șănțulețele creierului 
s-au născut și roata 
sonda venusiană, fo
cul și laserul, slovele 
ți calculatorul elec
tronic. $i tot acolo, 
printr-o gestație cer
tă, a încolțit și se va 
consolida irezistibil 
concretul mitologic al 
zilelor de miine : Co
munismul.

Tirul ideilor rupe 
inevitabil orice front. 
Cea mai bună dinami
tă a existat dintot- 
deauna, mult înainte 
de descoperirea lui 
Nobel. Ea a purtat nu
mele de ginijire. A- 
runcind in aer. unul 
după altul, iadurile 
supraetajate ale tre
cutului, Revoluția a 
redat oamenilor liber
tatea, putința de a 
lua în stăpinire si 
de a fructifica toate 
orizonturile vieții, cu
rățate de redutele ve
chiului. Omul socie
tății noastre devine

pe zi ce trece, intr-o 
continuă ștafetă fără 
greș, suveranul lu
minat ai cauzei tutu
rora. Dar pentru 
aceasta sceptrul său 
este, trebuie să fie. o 
torță. El cercetează, 
iscodește, discerne, 
dezbate, decide, se în
doiește, iar truda lui 
este potolită numai 
de odihnitoarea neo- 
dihnă a minții. E o 
ofensivă generală spre 
mai bine, ofensivă in 
care fiecare angajea
ză totul, dar in pri
mul rind meditația 
sa. După secole in 
care orice idee avea 
nevoie de arme, in 
prezent arma noastră 
principală a devenit 
însăși Ideea.. Cotele a- 
tinse sint fantastice, ia 
vedere. Dar măi sint 
șt altele. Șt sîntem in 
plin marș. Minerva 
— după orice fel de 
dezarmare — va ră- 
mine mereu înarma
tă, din ce in ce mai 
bine înarmată. Orice 
țintă atinsă a fost 
consolidată de idee.

La acest asalt parti
cipăm toți, cu toată

capacitatea noastră, cu 
ceea ce numim în 
mod curent compe
tență. acea regină ne- 
detronabilă a tuturor 
bătăliilor noastre pen
tru progres. Numai că 
puterea de a genera 
idei, ca și aceea de a 
le recepta șî promova 
implică un anumit e- 
xercițiu. Ideea e u- 
neori „grea", mai grea 
decît o cărămidă tre
cută din mină in mină. 
Or, in acest lanț de
finit prin unanimă 

' solidaritate — „toți 
pentru unul și unul 
pentru toți" — orice 
verigă lipsită de „muș- 
chiulatură" dăunează. 
Căci, fapt fundamen
tal, pentru a se răs- 
pindi și rodi, idei
le au nevoie de purtă
torii lor. De oameni 
familiarizați cu ma
nevrarea, implantarea 
și apărarea lor. Cind 
are loc această fami
liarizare ?

Ea trebuie deprinsă 
încă din școală, dar nu 
mai puțin ea este șco
larizarea esențială și 
perseverentă a perso
nalității umaniste, re

voluționare ; a lupta, a 
te bate pentru pro
gres in cunoștință de 
cauză, așadar cu acel 
capital de luciditate și 
înflăcărare proprii 
conștiinței comunis
te. E mereu trează 
această imensă răs
pundere ? Este de pri
sos a mai pleda do
sarul verbului a în
văța ? Răspunsul, ■ cu 
forță1 de lege, îl 
găsim și in proiectul 
de Directive ale Con
gresului al XII-lea 
al partidului : „Se va 
asigura reciclarea tu
turor categoriilor de 
cadre din economie, 
știință, cultură, din 
întreaga viață socia
lă, la toate nivelurile. 
In cadrul acțiunii de 
reciclare vor fi cu
prinși anual peste 2 
milioane de oameni 
ai muncii". Așadar, în 
cincinal, 10 milioane 
de oameni. întreaga 
suflare activa a na
țiunii ! A învăța — a 
respira aerul mereu 
proaspăt al înnoirii.

Mircea 
SÎNTIMBREANU

Cuvîntul plin 
de visul românesc

Aș vrea să-mi sorb cuvintele din soare 
Și ritmurile din balada veche, 
Să-mi fie slova plină de dogoare 
Și verbul pe măsura lui fără pereche 
Aș vrea să zmulg căldura pirosferei 
Și clocotul adincurilor toate.
Să cînt bărbatu-ntre bărbații erei 
Care-a zidit o țară fără moarte.
Aș vrea să rup crîmpei din veșnicii 
Și să-l anin de numele-i ilustru 
Ce-o Iume-ntreagă-1 ’nalță în tării 
Și-n lurul lui se-nalță nimbul nostru.
Aș vrea să iau din graiul strămoșesc 
Din slova sfîntă a lui Eminescu 
Cuvîntul plin de visul românesc 
Să scriu cu el pe zare : CEAUȘESCU 
Soldat partidului și Lui 
Să-i fiu cu vrednicie 
Și credincios poporului 
Să-i fiu o veșnicie.

Ion Dodu BĂLAN

Tezaur din tezaur
Augustul de flăcări și de vise

„Diversitate de stiluri artistice, 
unitatea mesajului educativ"

De-a lungul celor 35 
de ani care au trecut 
de la eliberare, crea
ția artistică româneas
că a cunoscut, împreu
nă cu toate celelalte 
domenii, o înflorire 
considerabilă. Trăim o 
perioadă de avint fără 
precedent, cind arta 
românească are asigu
rate toate condițiile 
materiale și spirituale 
de a înflori în toată 
diversitatea posibilită
ților ei de manifestare 
— expresie elocventă 
o libertății de creație, 
în acest context de ge
neroasă chemare a tu
turor artelor in slujba 
omului, a demnității 
lui, muzica și slujitorii 
ei contribuie la apro
pierea, la înțelegerea și 
comuniunea sufleteas
că. Accesul larg al tu
turor oamenilor-mun
cii la valorile artei și 
culturii, una dintre 
marile cuceriri ale re
voluției socialiste, con
stituie o realitate im
presionantă care defi
nește viața noastră spi
rituală. în climatul de 
adine democratism al 
valorilor din cadrul 
Festivalului național 
„Cintarea României* 
se produc mutații fun
damentale in raportu
rile publicului cu aria, 
precum și în concepția 
despre rolul artei în 
societate. Se Constituie 
o relație nouă intre

„Trăim

artist și spectator, el 
însuși creator, făuritor 
de valori spirituale. In 
această ambianță, ar
tiștii noștri, inspirîn- 
du-se din viața, din 
tumultul creator ce 
străbate întreaga țară, 
compun noi simfonii, 
poeme simfonice, lu
crări concertante și 
camerale, piese corale, 
opere și balete.

Sub aspectul orien
tărilor estetice și al 
mijloacelor stilistice, 
creația muzicală pre
zintă o varietate deo
sebită; pe lingă acei 
compozitori care in
tr-un mod personal 
continuă opera făuri
torilor școlii noastre 
naționale moderne, in 
unele cazuri intr-un 
alt limbaj muzical de
cit cel al predecesori
lor, păstrind insă cele 
mai nobile tradiții ale 
acestora, mai mulți din
tre compozitorii noștri 
din generația medie și 
tînără se orientează 
după unele din cu
rentele muzicile carac
teristice procesului ac
tual de dezvoltare a 
muzicii pe plan mon
dial, afirmînd insă in 
mai toate cazurile o 
evidentă notă indivi
duală a modalităților 
de exprimare care ur
măresc, in esență, sur
prinderea sufletului a- 
dinc al poporului nos

tru. O impresionantă 
diversitate de stiluri 
creatoare care afirmă 
unitar aceeași încre
dere in forța educativă 
a artei, in puterea ei 
de a forma un om mai 
bun, cu o viziune su
perioară, cu o etică 
nouă.

La nobila 
a talentelor 
noastră promovată de 
Festivalul 
„Cintarea 
inițiat de 
general al 
participă, pe lingă un 
număr impresionant de 
artiști amatori, artiștii 
de profesie, soliști vo
cali șt instrumentali, 
orchestre simfonice, 
formații corale si ca
merale, dind o imagine 
multicoloră a vieții 
noastre muzicale. Con
certele și spectacolele 
de teatru muzical care 
au avut loc în cadrul

emulația 
din țara
național 

României" 
secretarul 
partidului

întrecerilor din „Cin
tarea României* oferă 
un minunat prilej de a 
face cunoscute marelui 
public cele mai bune 
creații muzicale româ
nești executate la un 
înalt nivel artistic de
către cei mai de sea
mă interprets De via
ța muzicală actuală, 
bogată și în avint 
necurmat, beneficiază 
marele public din toa
te colțurile țării. Ar
tistul dt astăzi evo

luează pe scena între
gii țări, în văzul între
gului popor. Nicictnd 
n-a avut el un public 
mai generos, compre
hensiv, mai numeros : 
depinde numai de el, 
de talentul și munca 
ce o desfășoară să-și 
consolideze, prin fie
care act artistic, aceas
tă prețuire de care se 
bucură intr-o țară a 
muncii și a cintecului 
înaripat. Eliberarea, de 
la care sărbătorim trei
zeci șl cinci de ani, a 
însemnat tocmai în
ceputul acestei epoci 
de schimbări funda
mentale și in domeniul 
artei, al concepției des
pre misiunea și rolul 
el in societate, al rela
țiilor dintre creatori și 
public. Eliberată de 
orice privațiuni și pre
judecăți, pusă deschis 
în slujba poporului 
care o nutrește, ii dă 
Vigoarea și energia, 
vitalitatea izvoarelor 
sale, arta românească 
se înfățișează azi, după 
35 de ani de la revolu
ția din August 1944, ca 
o artă profund umanis
tă năzuind permanent 
să lărgească orizontul 
spiritual al omului, 
contribuind prin mij
loacele ei specifice, la 
desăvîrșlrea lui sufle
tească, morală.

Zeno VANCEA

într-un climat de rodnică

Viorel Mărginean .■ „MAȘINI AGRICOLE"
Lucrare din expoziția artiștilor plastici distinși în cadrul ediției a doua a Festivalului național 

„Cintarea României"

In
Ne-am făurit drum limpede spre soare 
Făcînd din luptă dreaptă sărbătoare 
Sub bolțile luminii de-a pururea deschise.
Ne iese dimineața în prag cu noua vreme 
Cind rîuri somnoroase prin ierburi se aprind. 
Pădurea cîntă-n ropot de colind 
Și viața de nimic nu se mai teme.
Am fulgerat Carpații cu aripi lungi de aur, 
Cîmpiiîe le-am umezit cu flori 
Și zborul ne ajunge peste nori
Cind lingă noi tresare tezaur din tezaur. 
Partidul ne e gînd curat al vrerii
Și biruința noastră prin viscolul de foc, 
E bucuria mîinii cînd spicele se coc 

fie pîine caldă pentru copiii țării.
Valeriu BUCUROIU 

Cu inimi calde 
Sînt libertăți rupte din slavă, 
Dar nu-s ca plinul cer știut. 
Cu gloria de zori în salvă. 
In Augustul ce ne-a născut.
Alături de eroi cărunți. 
Părinți de eră și senin. 
Trăim istoria de nunti 
A faptelor cu vis deplin.
Maturizați într-o credință 
Ne dăruim doar în iubiri 
Și libertatea-i biruință 
Că sîntem slavă în trăiri 
Și mîndri de-a-mpărți cu voi 
Destin ce nu-i e dat oricui. 
Din neam de cetină, eroi 
Ca inimi calde și-n statui !

Mira LUPEANU
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în pragul aniversă
rii a 35 de ani de 
la eliberarea patriei 
noastre, îmi evoc, ca 
fiecare artist din ge
nerația mea. activita
tea și împlinirile din 
cea mai rodnică parte 
a existentei mele de 
om și de artist. Cind 
fac această afirmație, 
nu uit. desigur, anii 
de emulație din am
bianța Școlii de belle- 
arte din București, 
unde m-am format 
sub indrumarea mare
lui artist și dascăl 
care a fost Paciurea, 
nici obiectivitatea cu 
care lucrările mele au 
fost judecate, apre
ciate și premiate la 
saloanele din Capi
tală, după cum nu 
pierd din vedere ex
periența realizării Mo
numentului Aviatori
lor din București și 
a Monumentului Ho
rea. Cloșca și Crl- 
șan din Alba Iulia, 
primul in colaborare

libertate <
cu Lydia Kotzebue, al 
doilea cu arhitectul 
Octav Mihălțeartu, sau 
satisfacția pentru a- 
precierile cu care au 
fost intimpinate ex
pozițiile personale de 
la Sala Mozart din 
Capitală, deschise îm
preună cu cel mai 
apropiat prieten al 
vieții mele, regretatul 
pictor Alexandru Ciu- 
curencu. Nu uit, cu 
alte cuvinte, faptul că 
eu, un tînăr artist 
maghiar venit din Hu
nedoara, m-am bucu
rat de la început de 
solicitudinea, de ajuto
rul și de respectul oe- 
lor mai de seamă ar
tiști români din peri
oada interbelică.

După eliberarea pa
triei, stabilit la Ora
dea, am avut sentimen
tul unei continue și 
plenare solicitări și fo
losiri a energiilor și a 
întregului meu elan 
creator.

în climatul de de-

creației"
plină libertate a crea
ției, realizat prin în
făptuirea înțelepte! po
litici a partidului nos
tru. artiștilor români, 
maghiari, germani și 
de alte naționalități le 
sint asigurate optime 
condiții de realizare, 
de împlinire artistică 
și umană. Sprijinul 
constant acordat de 
statul socialist creației 
plastici m-a făcut să 
mă simt mereu che
mat să fac tot po
sibilul pentru a parti
cipa cu încredere, cu 
pasiune și cu demni
tate la confruntările 
fructuoase, la comple
xa și efervescenta ac
tivitate creatoare, care 
au făcut ca ultimele 
trei decenii și jumă
tate să înscrie in is
toria artei românești 
o epocă a împlinirilor 
viabile, o epocă prin 
care civilizația româ
nească va comunica 
viitorului — după cum 
azi transmite contem

poranilor de pe alte 
meridiane — mesaje 
vibrante, emoționante, 
pline de conținut. Am 
spus-o și cu alte pri
lejuri : după credința 
mea intimă, cultura 
in general și artele 
plastice în mod spe
cial ajută — indife
rent de naționalitate, 
de vîrstă sau de înde
letnicire — la punerea 
în valoare a celor mai 
adinei și mai însem
nate calități umane, 
avînd capacitatea de a 
se constitui în modali
tăți deosebit de pro
prii de cultivare și de 
împărtășire a omeniei, 
a sentimentelor ade
vărate, a bucuriei și a 
mîndriei că aparținem 
unui ev da mari și is
torice transformări, că 
trăim intr-o țară libe
ră, unde fiecăruia din
tre noi îi este, asigu
rată o existență liberă 
și demnă.

Iosif FEKETE

„Patrimoniul comun al bogățiilor 
culturale ale patriei"

Orașul Brașov, fru
mos oraș sub pădurile 
Tîmpei, oraș cu fața 
de Janus, într-o parte 
cu colțuri romantice de 
aspect medieval, in 
cealaltă orașul modern, 
industrial — ar putea 
servi ca o fidelă ilus
trare la cuvintele 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : ..tot ceea 
ce s-a construit și s-a 
creat in țara noastră a 
fost realizat de po
porul român împre
ună cu naționalitățile 
conlocuitoare, maghiari, 
germani și alte națio
nalități".

într-adevăr, trăim 
un puternic sentiment 
de mîndrie pentru tot 
ce am realizat Împreu
nă, în acești ani fru
moși ai patriei noas
tre. în uzinele orașu
lui meu, Bfășov, mun
cesc umăr la umăr 
muncitori români, ma
ghiari și germani, cei 
care împreună le-au 
ridicat lă Strălucirea 
de azi.

în sălile de expozi
ție ale acestui oraș, 
vechi centru cultural, 
expun deopotrivă ar
tiști germani alături 
de cei români și ma
ghiari, ale căror ope
re au aceeași temati

că, aceleași preocu
pări. Dacă mă în
treabă cineva „care 
sint relațiile dintre 
noi ?“, răspunsul meu 
ar fi : „nu cred că ex
presia „relații" ar fi cea 
mai potrivită in acest 
caz. Relații pot exista 
și între societăți dife
rite. Există o legătură 
adincă, intimă intre 
mine și poporul meu : 
pentru că sint o parte 
a lui. Noi, artiștii 
plastici din Brașov 
— români, maghiari, 
germani — sîntem o 
unitate cu aceleași 
condiții de trai, cu ace
leași interese, cu ace
leași scopuri în Via
ță. Sîntem prieteni. 
Sîntem crengile unui 
pom, legate printr-o 
rădăcină comună".

îmi amintesc cu res
pect și recunoștință de 
numele maeștrilor mei: 
Ciupe, Damian, C. Pe
trescu, C. Ressu, că
rora le datorase pri
mii pași în lumea ar
telor. Studiile făcute 
în continuare la Paris 
și Milnchen m-au fă
cut să prețuiesc o dată 
mai mult primele no
țiuni obținute în școala 
românească.

De-a lungul secole
lor, români, maghiari, 
germani au luptat îm

preună împotriva co
tropitorilor străini, 
pentru eliberare, pen
tru o viață mai bună. 
Ne leagă trecutul isto
ric, ne leagă prezen
tul și visele îndrepta
te spre o viață pașni
că și frumoasă în vii
tor, ce o dorim copii
lor noștri. Fiul meu a 
terminat anul acesta 
Institutul „Ion Andre- 
escu" de Ia Cluj-Na- 
poca, ca șef de promo
ție pe țară. Succesul i-a 
fost asigurat nu numai 
de talent, ci și de Îndru
mările valoroase ale 
profesorilor săi de na
ționalitate română, 
maghiară șl germană 
și, în ultimă șl esen
țială instanță, de con
dițiile create de partid 
pentru ca oricare fiu 
al patriei să se bucure 
de șanse egale de afir
mare, de împlinire.

M-a preocupat șl 
problema formării vii
torilor desenatori, pr6- 
dînd ca profesor de 
desen la liceul „Hon- 
terus" cu limba de pre
dare germană, dar și 
la liceul „Șaguna" și, 
sporadic, la școli cu 
limbă de predare ma
ghiară.

De cînd am ieșit la 
pensie vin multi din

tre foștii mei elevi, in
diferent de naționali
tate, vizitîndu-mă la 
atelier, dornici de a 
discuta probleme de 
artă sau de a le arăta 
ceva practic. Oriunde 
mă uit dau de aoeastă 
strînsă legătură, gă
sesc acest mediu de 
prietenie și înțelegere.

Nu-mi pot imagina 
să trăiesc și să mun
cesc într-un alt mediu 
decit în acest mediu 
cald pe care nu l-am 
mai găsit în alt loc șf 
în nici o altă țară...

Nu-mi pot imagina 
să închid ochii decit 
îndreptînd privirile 
spre Timpa, înfășurată 
în haina ei de copaci, 
așa de bogată și așa 
de colorată pe par
cursul anului. Timpa, 
pe care încă din lea
găn mi-au căzut pri
mele priviri.

Nu-mi pot imagina 
viața fără colegii mei 
români și maghiari, 
cu care, inspirîndu-ne 
din aceleași izvoare, 
învățind unii de la al
ții și ajutindu-ne re
ciproc, participăm la 
„Cintarea României" — 
patria noastră comună.

Helfried WEISSE
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păcii, colaborării șiftVIHnPIln prieteniei popoarelor
„Acordînd o importantă primordială făuririi bunăstării și fericirii poporului, edificării socialismului, România acționează

ferm pe arena vieții internaționale, dezvoltă relații cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile
interne, își aduce contribuția activă la afirmarea în lume a unei politici noi, întemeiate pe dreptate și echitate, pe colaborare și pace46.

NICOLAE CEAUȘESCU

Deschizător al unei ere noi tn destinele 
poporului român, actul Istoric de la 23 August 
1944 a marcat, în același timp, o schimbare 
radicala in poziția Internațională a țării noastre, 
in cele trei decenii și jumătate care au trecut 
de atunci, România și-a conturat tot mai 
puternic profilul distinct pe marea scenă a 
lumii, ca militantă dirză pentru promovarea 
aspirațiilor celor mai inaintate ale întregii uma
nități.

Anga|ată intr-un vast efort constructiv in 
vederea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl înaintare spre comunism, țara 
noastră este Interesată in statornicirea unor 
condiții internaționale de destindere, de înțe
legere și cooperare — vital necesare pentru 
realizarea mărețelor sale obiective. împletind 
organic interesele fundamentale ale poporului

român cu Interesele de pace șl progres ale 
tuturor popoarelor, România se manifestă astăzi 
ca o prezență tot mai dinamică și ca un factor 
profund constructiv in eforturile generale pen
tru asigurarea păcii și progresului in lume.

Nicicind nu a avut țara noastră atît de ample 
șl trainice legături internaționale, nicicind nu a 
fost numele său atît de cunoscut, cuvîntul său 
atit de ascultat și apreciat, nicicind nu a fost 
atit de mare numărul prietenilor săi pe toate 
meridianele globului.

Fără indoială, șl pe plan Internațional, ca șl 
pe plan Intern, perioada cea mal fertilă din tot 
acest răstimp, în general din întreaga istorie a 
României, este perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, Indisolubil legată 
de intensa și neobosita activitate multilaterală a

tovarășului Nicolae Ceaușescu. Purtînd am
prenta gindirii sale revoluționare, politica ex
ternă a României a marcat, in acești ani, contri
buții de cea mai mare însemnătate în slujirea 
Intereselor generale ale socialismului, libertății 
șl independenței tuturor popoarelor. Conceptele 
clarvăzătoare ale președintelui României in 
problemele cardinale ale contemporaneității — 
pacea, dezarmarea, securitatea europeană, edi
ficarea unei noi ordini economice șl politice — 
au stat la baza unor inițiative de amplă rezo
nanță, în toate acestea găsindu-șl izvor creș
terea continuă a prestigiului și autorității in
ternaționale ale României socialiste, ale 
poporului român. Astăzi, la gloriosul jubileu al 
eliberării, România se infățișează lumii ca un 
stat socialist liber și Independent, care ocupă 
un loc demn in marele concert al națiunilor.

Larg interes internațional pentru
opera președintelui României

Cu fermitate și tonsecvențâ, in sprijinul 
celor mai inaintate idealuri ale umanității
Pentru pace și dezarmare

• Unul din primele documente 
prezentate la O.N.U. de tara noas
tră — Încă în 1956 — îl constituie 
propunerea pentru reducerea trep
tată a forțelor armate ale tuturor 
statelor, interzicerea imediată a ex
perimentării armelor atomice și cu 
hidrogen, lichidarea bazelor mili
tare.

• România este, de asemenea, 
autoarea propunerii, prezentate ia 
O.N.U,, de încheiere a unui acord 
privind încetarea experiențelor cu 
arme nucleare in toate mediile, li
chidarea armelor de distrugere in 
masă, a mijloacelor de transport la 
tintă a acestora, precum și de con
vocare a unei conferințe internațio
nale pentru semnarea unei con
venții privind interzicerea armelor 
nucleare și termonucleare.
• Inițiativa „Deceniului dezar

mării al Națiunilor Unite 1970—1980" 
aparține unui grup de state, între 
care s-a numărat și România.
• în cadrul sesiunii Adunării 

Generale a O.N.U. din 1970. Româ
nia a propus înscrierea pe ordinea 
de zi a problemei : „Consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii și 
securității in lume".
• Raportul prezentat de tovară

șul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XI-lea al partidului a definit 
un amplu program de măsuri in 
vederea înfăptuirii dezarmării.

• La cea de-a XXX-a sesiune a 
O.N.U. a fost prezentat documentul 
„Pozifia României in problemele 
dezarmării, in primul rlnd ale de
zarmării nucleare, și instaurarea 
unei păci trainice in lume".
• România se numără printre 

autorii propunerii de convocare a 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U., consacrată dezar
mării.

• în cadrul sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrate dezarmării tara 
noastră a prezentat un program de 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare, intre care :

— înghețarea cheltuielilor mili
tare, a efectivelor și armamentelor 
la nivelul anului 1978 și apoi de 
diminuare a lor treptată cu 10—15 
la sută pină m 1985 ;

— asumarea de către toate sta
tele a angajamentului ferm de a 
nu mai amplasa noi trupe și ar
mamente pe teritoriul altor state ;

— reducerea treptată a activității 
blocurilor militare. în vederea des
ființării lor concomitente ;

— realizarea dezangajării militare 
la frontierele dintre state.

Pentru independența, dezvoltarea 
de sine stătătoare a tuturor 

popoarelor lumii

Pentru securitate și cooperare 
în Europa

• Una din coordonatele princi
pale ale politicii externe a Româ
niei socialiste o constituie sprijinul 
consecvent, activ acordat luptei 
popoarelor pentru libertate, pentru 
dreptul de a-și hotărî de sine stă
tător destinele, pentru apărarea in
dependentei și suveranității națio
nale ; tara noastră a salutat cu 
bucurie victoria luptei de eliberare 
în zeci de teritorii aflate sub do
minația colonială și a stabilit din 
primele momente relații diploma
tice cu noile state independente.
• România se numără printre 

autorii „Declarației privind acor
darea independentei țărilor și po
poarelor coloniale", adoptată de 
O.N.U. în 1960.

• întîlnirile secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu lideri ai mișcărilor 
de eliberare, documentele comune 
semnate — care au constituit pri
mele recunoașteri oficiale pe plan 
international ale acestor mișcări — 
au impulsionat afirmarea acestora 
ca reprezentanți legitimi ai popoa
relor din țările respective.

• Țara noastră participă la 
realizarea a peste 130 de obiective

economice, în domeniile Industrie!, 
agriculturii, construcțiilor, transpor
turilor etc., in țările , în curs de 
dezvoltare.
• Alături de muncitorii șl spe

cialiștii din aceste țări ișl desfă
șoară activitatea 15 000 de specia
liști și tehnicieni români.

• Peste 15 000 tineri provenind 
din țările în curs de dezvoltare stu
diază în România.
• Militînd cu fermitate pentru 

lichidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului. pentru eradicarea o- 
dioașelor practici ale discriminării 
rasiale. România a inițiat sau a 
fost coautoare a unui șir de rezo
luții adoptate de Consiliul de Secu
ritate și Adunarea Generală a 
O.N.U. privind :

— legitimitatea luptei poporului 
Zimbabwe pentru a-și dobindi 
dreptul inalienabil la independen-

— respingerea perpetuării ocupa
ției ilegale a Namibiei de către A- 
frica de Sud ; sprijinirea luptei 
poporului namibian, condusă de 
S.W.A.P.O. ;

— condamnarea politicii de apar
theid a regimului de la Pretoria.

O vie ilustrare a intere
sului opiniei publice față 
de personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o consti-

tuie faptul că în diferite țări 
din Europa, Asia, Africa . și 
America au fost publicate, din 
opera sa, peste 70 de volu-

me, tipărite în 17 limbi, cele 
mai multe de largă circulație 
internațională.

Pentru făurirea linei noi ordini
• România se numără printre 

inițiatorii consultărilor multilate
rale de la Helsinki, pentru pregăti
rea Conferinței pentru securitate șl 
cooperare in Europa. Regulile de 
procedură (prevăzind, între altele, 
participarea la dezbateri ca state 
egale și Independente. în afara 
alianțelor militare, consensul, rota
ția în conducerea lucrărilor), deve
nite ulterior norme ale înseși Con
ferinței general-europene. sint re
zultatul unei propuneri a tării 
noastre.

O Participare activă în toate fa
zele Conferinței general-euronene, 
contribuție constructivă la elabora
rea Actului final de Ia Helsinki.

• Acționînd cu hotârîre pentru 
aplicarea integrală în viată a pre
vederilor Actului final. România 
se pronunță pentru dezvoltarea coo
perării multilaterale și insistă asu
pra necesității unor măsuri efective 
de dezangajare militară și dezar
mare pe continent.

• în ansamblul măsurilor de de
zangajare militară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus crearea 
unei zone intre cele două blocuri 
militare din Europa — N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia — în care 
să nu fie amplasate nici un fel de 
armate și armamente și unde să 
nu aibă loc nici un fel de mane
vre și demonstrații militare.

• Activitate intensă la reuniunea 
general-europeană de la Belgrad și 
la cele trei reuniuni de experti — 
de la Bonn, Montreux și La Va- 
letta.

• Eforturi susținute pentru crea
rea unor zone de îhtelegere și pace, 
propuneri concrete pentru crearea 
unei asemenea zone în Balcani, ca 
o contribuție concretă la cauza 
securității europene.

• Propuneri pentru realizarea 
unei colaborări mai strînse cu ță
rile dunărene, inclusiv în scopul 
folosirii mai eficiente a potenția
lului Dunării.

economice
• Congresul al XI-lea al P.C.R. 

a elaborat un larg și cuprinzător 
program de acțiune în vederea in
staurării noii ordini economice, 
care și-a găsit materializarea în 
documentul prezentat în septem
brie 1975, la sesiunea extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U., 
intitulat „Poziția României cu pri
vire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale".

• La inițiativa României. îm
preună cu alte state ale „Grupului 
celor 77". a fost adoptată Rezoluția 
O.N.U. cu privire la convocarea in 
1980 a unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., care să 
dezbată progresele realizate în di
recția instaurării noii ordini econo
mice.
• Constituirea Comitetului ple

nar al O.N.U. pentru noua ordine

economică internațională, pe baza 
unei hotărîri a ultimei sesiuni a A- 
dunării Generale, din inițiativa 
unui grup de țări în curs de dez
voltare, între care și România ; 
tara noastră preconizează ca proce
sul pregătirii sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. să cul
mineze cu o reuniune la nivel înalt 
a țărilor în curs de dezvoltare.

• Propunerea României de a se 
întocmi un cod care să cuprindă 
principiile și normele menite să 
guverneze relațiile economice între 
state.
• Programul de acțiune în ve

derea trecerii la realizarea efectivă 
a noii ordini economice internațio
nale, cuprins în Mesajul președin
telui Nicolae Ceaușescu adresat ce
lei de-a V-a Conferințe a Națiuni
lor Unite pentru Comerț șl Dezvol
tare.

înaltă
„Oamenii sovietici acordă o înaltă 

apreciere minunatelor împliniri ale 
clasei muncitoare, țărănimii coope
ratiste și intelectualității din Româ
nia care, sub conducerea încercată 
a partidului comunist, au schimbat 
fața țării lor. Hotăririle celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, activitatea întregului 
vostru partid în frunte cu conducă
torul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, duc țara spre noi culmi 
ale construcției socialiste".

LEONID BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al Uniunii Sovietice

„In calitate de conducător al 
măreței sale țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu nu numai că a 
asigurat un uriaș progres al Româ
niei, dar și-a cucerit un rol de 
lider în întreaga comunitate inter
națională, ceea ce este remarcabil. 
El s-a dedicat conceptului potrivit 
căruia o națiune trebuie să fie 
suverană, integritatea sa-teritorială 
trebuie să fie apărată, poporul său 
trebuie să fie independent".

JIMMY CARTER 
Președintele S.U.A.

„Rolul și participarea României 
la problemele internaționale sint în

st/nw și prețuire
mod eminent ilustrate de activita
tea dinamică a prestigiosului său 
conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu. întreaga lume este con
știentă de contribuția sa unică la 
normalizarea relațiilor dintre state, 
la reglementarea conflictelor și 
disputelor internaționale prin nego
cieri între părțile implicate și 
instaurarea unui nou'tip de. relații 
intre state".

KURT WALDHEIM
Secretarul general al O.N.U.

„In persoana dumneavoastră în- 
tlmpinăm, domnule președinte, un , 
conducător eminent al luptei duse 
de poporul prieten al Republicii 
Socialiste România, pe care am 
avut fericirea să o vizităm și să 
cunoaștem importantele realizări 
obținute sub conducerea dumnea
voastră in diverse domenii de ac
tivitate, realizări care ne-au im
presionat și în care vedem o do
vadă a potențialului poporului 
român de a continua mersul pe 
calea progresului".

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe 

Siriene

„Poporul român, definind în pro
priile sale mîini destinul țării, sub 
conducerea Partidului Comunist

Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, duce o luptă 
neabătută pentru construirea socia
lismului, pentru apărarea indepen
denței naționale și a suveranității 
de stat, repurtlnd noi și noi victo
rii însemnate. întreaga Românie 
socialistă se află în plin proces de 
înflorire".

HUA GUOFENG
Președintele C.C. al P.C. Chinez, 

premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze

„S.WLA.P.O. exprimă cea mai 
adincă recunoștință președintelui 
Nicolae Ceaușescu, C.C. al P.C.R., . 
guvernului și poporului român pen
tru sprijinul politic, diplomatic și 
material dat cauzei fuste a poporu
lui namibian de afirmare a iden
tității sale naționale. România s-a 
dovedit a fi un prieten remarcabil, 
care, prin poziția sa activă in ca
drul Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia, joacă un rol important in 
procesul decolonizării Namibiei, 
ceea ce constituie o puternică 
încurajare a luptei poporului na
mibian pentru libertate și indepen
dență".

SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Ample și trainice legături internaționale, 
prieteni pe toate meridianele

• înainte de cel de-al doilea 
război mondial. România avea re
lații diplomatice cu 39 d0 state.
• După înfăptuirea actului Isto

ric de la 23 August 1944 și înche
ierea Tratatului de pace de la Pa
ris, țara noastră a început să-și 
normalizeze raporturile sale inter
naționale. în 1947, România stabi
lise relații diplomatice cu 26 d0 
țări, in 1954, la zece ani de la eli
berare, numărul acestora era de 
33, iar în 1965 — de 67.

• Evoluția cea mai dinamică au

cunoscut-o raporturile diplomatice 
ale României socialiste după Con
gresul al IX-lea al P.CR, ajun- 
gînd, practic, să se dubleze. în 
1979. țara noastră întreține relații 
diplomatice cu 131 de state și re
lații economice cu peste 140 de 
state
• România a încheiat tratate de 

prietenie, colaborare și asistență 
mutuală cu: Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Po
lonia, Ungaria ; ea a încheiat tra
tate de prietenie șl colaborare cu

R.P.D. Coreeană, Kampuchia, Costa 
Rica, Guineea, Argentina, Portugalia, 
Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, 
Burundi, Sudan și a semnat aproa
pe 90 de declarații și declarații 
solemne cu țări din Europa, Asia, 
Africa și America.

• Țara noastră face parte din 
80 de organizații internaționale 
guvernamentale șl participă la acti
vitatea a circa 600 de organizații 
internaționale neguvernamentale

• Un rol hotărîtor in promovarea 
amplă a relațiilor României cu ce

lelalte țări ale lumii îl au vizitele 
întreprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu în țări de pe toate con
tinentele.

• Din anul 1965 și pină in pre
zent, secretarul general al P C R., 
președintele republicii, o efectuat 
circa 120 de vizite de prietenie in 
peste 80 de țări ale lumii și a avut 
întîlniri și convorbiri, la București 
sau în alte capitale, cu șefi de stat 
și guvern din circa 100 de țări ale 
lumii.

----------- OM A
Stea luminoasă
Soare al vieților noastre 
făclie a sufletelor noastre 
noi, africanii din România, vă salutăm, 
pe dumneavoastră, 
clarvăzător președinte al României dragi 

și prietene !
Mare apărător al păcii
Strălucit arhitect al revoluției romăne 
gînditor îndrăzneț al secolului nostru, • 
secol al luminii!

Noi, 
africanii, 
care facem pentru noi să rodească 

străvechiul nostru pămint 
aclamăm,
un conducător dăruit, un militant cutezător 
iubit de poporul său 
prețuit în întreaga lume l

Aici, in Romănia tandră șl ospitalieră 
Sîntem mîndri și fericiți de a învăța. 
Sîntem bucuroși
de a asista Ia un mare, clocotitor avînt 
al muncii îndîriite 
de-al cărei rod,
se bucură în pace acest popor curajos de 
muncitori suverani, hotărîți și dîrji.

Cu dragoste și gratitudine 
omagiem în felul nostru specific bantu 
un mare umanist :
Pentru tot ce-a dăruit patriei sale 
și întregii umanități I

GIU-----------* .
Trăiască Romănia scumpă — țară activă 

și prietenă 
Trăiască Africa, matca, sîngele nostru 

originar !

Sub acest cer senin.
In pragul marii zile însorite de 23 August — 
Ca o galaxie strălucitoare —
Cu iubire și respect
Vă mulțumim din inimă !

Sîntem un popor întotdeauna gata 
a răspunde chemării voastre i 

Chemare a unui mare apărător al păcii.

Trăiască Romănia, tînără și tandră 
vatră a unui popor curajos și prieten 1 
Trăiască binecuvântatul Zair, 
uriașă pasăre a Airicii!

Noi cei ce trăim în acest castel de lumină 
Fideli interpreți ai miracolului românesc 
Cu sinceritate și dragoste
Salutăm 
admirăm 
aplaudăm 
Partidul Comunist Român 
Oglindă a revoluției românești I

Ungenda NSELE
student din Zair care învață în țara noastră, 
membru al Comitetului Asociației studenților 
africani din România
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