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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu
a celorlalți conducători de partid și de stat,

- .
DE ZIUA MARII SĂRBĂTORI

Țara întreagă raportează partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
noi și remarcabile realizări

ieri a avut loc în Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată celei de-a XXXVI-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială si națională, antifascistă si antiimperialistă

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri 
după-amiază a avut loc în Capitală 
adunarea festivă organizată cu prile
jul celei de-a XXXVI-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă din august 1944 — eveniment 
cu adinei reverberații în sufletul și 
conștiința intregii națiuni, care a des
chis calea unor profunde . și funda
mentale transformări social-econo- 
mice in patria noastră, a marilor cu
ceriri revoluționare ce ' an schimbat 
din temelii înfățișarea țăriL

Sărbătorind astăzi eroicul August, 
oamenii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — deplin egali in drep
turi, aduc prinos de recunoștință și 
un fierbinte omagiu Partidului Co
munist Român — forța politică con
ducătoare a națiunii, care și-a de
monstrat magistral capacitatea de a 
organiza și desfășura cu succes lupta 
de eliberare națională și socială, im
presionanta operă de construcție so
cialistă — secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
conduce cu strălucire întregul nostru 
popor pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism. Marea aniversare prilejuiește, 
în același timp, tuturor celor ce mun
cesc rememorarea drumului luminos 
parcurs de țara noastră, îndeosebi in 
ultimul deceniu și jumătate de cind 
la conducerea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
perioada cea mai fertilă din întreaga 
ei istorie, perioadă în care, transpu- 
nind in viață ideile clarvăzătoare, 
profund științifice, elaborate de se
cretarul general al partidului, Româ
nia 6-a transformat într-un stat so
cialist cu o industrie puternică, cu o 
agricultură în plină dezvoltare și mo
dernizare, cu o cultură și știință în
floritoare, într-o țară a libertății și 
demnității, a bunăstării și fericirii 
omului, a afirmării sale plenare.

Participînd cu intensă bucurie și 
(Continuare in pag. a Il-aj

Cuvîntarea tovarășului 
Constantin Dăscălescu

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Sărbătorim astăzi împlinirea a 36 

de ani de la strălucita victorie a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, actul de voință al poporului 
nostru, gravat cu litere de aur in 
cronica istoriei sale multimilenare. 
Memorabila zi de 23 August 1944, în
cununare a unor aspre și îndelun
gate lupte sociale purtate de poporul 
nostru, este expresia hotărîrii sale de 
a-și făuri un viitor fericit, de a păși 
neabătut pe calea dezvoltării demo
cratice și socialiste, a libertății, in
dependenței și suveranității patriei, a 
progresului multilateral. (Aplauze 
îndelungate).

Drumul parcurs de la glorioasa e- 
popee a insurecției relevă cu preg
nanță semnificația excepțională a 
marilor succese dobindite de poporul 
nostru, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în vasta operă de e- 
dificare a vieții sale noi, de con
struire a socialismului în România. 
Sub stindardul partidului nostru re
voluționar, România s-a transformat 
radical, sporind necontenit avuția na
țională, bunăstarea tuturor oameni
lor muncii.

„Declanșarea revoluției de elibe
rare socială și națională din August 
1944 — sublinia secretarul general al 
partidului — a însemnat o etapă nouă 
in istoria patriei, a deschis calea îm
plinirii idealurilor și năzuințelor de 
dreptate și libertate ale poporului ro
mân, a cuceririi depline a indepen
denței și suveranității naționale, a 
afirmării României ca națiune liberă 
și demnă in rindul națiunilor lu
mii".

Revoluția de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și antiimperia
listă de ia 23 August 1944, acțiunile 
pregătitoare pentru declanșarea ei, 
precum și îzbînzile remarcabile re

purtate în anii luptelor pentru des
ființarea rînduielilor burghezo-mo- 
șierești, a exploatării și asupririi, 
pentru clădirea societății socialiste, 
demonstrează că partidul comuniști
lor a fost și este singura forță po
litică ce își îndeplinește cu cinste mi
siunea de organizator și conducător

Recepție oferită de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit, vineri seara, la 
Palatul Victoriei, o recepție cu pri
lejul zilei de 23 August, sărbătoarea 
națională a poporului român.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat în 
mijlocul participanților la recepție, 
a fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Cioba
nii, Ion Coman, Constantin Dăscă
lescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Râutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ștefan An
drei, Mihai Gere, Nicolae Gioșan, 
Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mu- 

al clasei muncitoare, al întregului 
nostru popor.

Actul revoluționar de la 23 August 
1944 își are temeiul tocmai in aceas
tă capacitate a partidului de a fi 
stegarul luptei, pentru înfăptuirea ma- T--------------------------- ---------- ■’
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reșan, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, Ilie Rădu
lescu, Marin Vasile, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, vechi 
membri ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, parti
cipant! la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, 
conducători de . organizații de masă 
și obștești, veterani ai războiului 
antihitlerist; generali, eroi ai muncii 
socialiste, oameni de artă și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, Arnoldo Marti
nez Verdugo, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Mexi
can, Antonio Macedo, președintele 
Partidului Socialist Portughez, Ilias 
Iliou, președintele Uniunii Democra
tice de Stingă din Grecia — E.D.A., 
Tom Turvey, președintele Partidu
lui Cooperatist din Marea Britanie,
(Continuare în pag. a V-a)

JUDEȚUL ARAD: JUDEȚUL BACĂU: TINERETUL ȚĂRII

Peste prevederile 
cincinalului-o producție 

industrială 
de 3,2 miliarde lei

Oamenii muncii din industria ju
dețului Arad — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
puternic angajați în 
marea întrecere socia
listă care se desfă
șoară pentru dezvolta- 
lea economică și so- 
ciajă a patriei, rapor-

' tează îndeplinirea an
gajamentului de a 
realiza peste sarcinile 
stabilite în planul 
cincinal o producție 
industrială de 3,2 mi
liarde lei. Industria 
județului Arad a livrat 
suplimentar economiei 
naționale și pentru 
export în această pe
rioadă mașini-unelte 
în valoare de 247 mi- 

, lioane Iei, mașini și 
utilaje agricole în va
loare de 556 milioane 
lei, 15,2 milioane mp 
țesături, confecții tex
tile în valoare de 288 
milioane lei, tricotaje 
în valoare de 203 mi
lioane lei, 3 000 tone 
zahăr și multe alte 
produse.

în telegrama pe 
care Comitetul jude
țean Arad al P.C.R. a 
trimis-o cu acest pri
lej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată : 
Vă raportăm, mult
stimate tovarășe secre
tar general, că in
condițiile accentuării 
laturilor calitative ale activității în 
toate sectoarele, ale aplicării cu 
consecvență a noului mecanism 
economico-financiar, peste 90 la 
sută din sporul de producție a fost 
obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. Acționînd cu con
secvență în direcția modernizării 
producției și a valorificării superi
oare a resurselor materiale, colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustria județului au reușit să ridice 
ponderea produselor noi și repro- 
iectate la peste 50 la sută din va
loarea producției-marfă realizate,

^(Continuare în pag, a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe viceguvernatorul Băncii de Mozambic
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineața, pe Pra
kash Ratilal, viceministru, vicegu
vernator al Băncii de Mozambic, care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-ministru, 
ministrul agriculturii și industriei ali
mentare.

A fost prezent Joao Ferreira, se
cretar de stat pentru cultura bum
bacului in Ministerul Agriculturii al 
Republicii Populare Mozambic.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea tovarășului Samora Moises 
Machel, președinte, al Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, împreună cu o 
medalie de aur jubiliară, cu prile

Astăzi, în Piața Aviatorilor din Capitală are loc 
DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII CU PRILEJUL 

ZILEI DE 23 AUGUST
Posturile noastre de radio fi televiziune vor transmite direct, incepind din jurul orei 8, desfășurarea marii 

manifestații populare.

40 de întreprinderi 
și constructorii 

de locuințe au realizat 
planul cincinal

Puternic angajați în marea în
trecere socialistă care se desfășoa
ră pentru dezvoltarea economică și 

Desen de Gh.

socială în ritm accelerat a patriei, 
oamenii muncii din economia ju
dețului Bacău raportează că în 
cinstea celei de-a XXXVI-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România au 
înscris în graficele de producție 
noi și remarcabile succese. Con
structorii , dă pe șantierele noilor 
locuințe au înălțat și au pus la 
dispoziția oamenilor muncii între
gul volum de locuințe prevăzut 
pentru actualul cincinal. în această 
perioadă au fost date în folosință 
(Continuare în pag. a IV-a) 

jul celei de-a V-a aniversări a pro
clamării independenței țării, în semn 
de înaltă recunoștință și apreciere a 
prieteniei frățești și solidarității cu 
care președintele României a susți
nut cauza independenței și libertății 
Mozambicului, transmlțîndu-i, tot
odată, multă sănătate și fericire 
personală, urări de deplin succes in 
activitatea sa.

Mulțumind pentru medalia primită, 
simbol al prieteniei dintre partidele 
și popoarele noastre, precum și pen
tru urările ce i-au fost adresate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
să se transmită tovarășului Samora 
Moises Machel un salut călduros și 
cele mai bune urări.

Președintele României a arătat că 
așteaptă cu deosebit interes apro

A îndeplinit planul anual 
de muncă patriotică
în cinstea marii sărbători națio

nale a poporului nostru, Unițmea 
Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor' Studenților Comuniști 
din România raportează că tinere
tul țării și-a îndeplinit în proporție 

'de 100,3 la sută planul anual de 
muncă patriotică, ceea ce reprezin
tă realizarea unui volum de lucrări 

în valoare de 5.6 mi
liarde lei. Toți tinerii 
patriei, români, ma
ghiari, germani și de. 
alte naționalități, în
frățiți.. iiți muncă și 
idealuri, au acțio
nat pentru înfăptuirea 
prevederilor ultimului 
an al actualului cinci
nal, adueîndu-și o con
tribuție activă la reali
zarea sarcinilor de 
plan ale unităților eco
nomice din industrie, 
agricultură, silvicultu
ră, transporturi, la 
construcția unor obiec
tive de investiții, la 
recuperarea și reintro
ducerea în circuitul 
economic a metalelor 
feroase și neferoase, 
hirtiei, textilelor, am
balajelor din sticlă, 
precum și a altor ma
teriale recuperabile.

Acționînd pe baza 
Programului privind 
participarea tineretului 
la realizarea unor o- 
biective și lucrări de 
investiții in anul 1980, 
aprobat de conducerea 
partidului, au fost ob
ținute importante rea
lizări în cadrul șantie-

CALARAȘU relor naționale ale ti
neretului de la Ca
nalul Dunăre — Ma

rea Neagră, Combinatul siderurgic 
Galați, Combinatul minier Oltenia, 
Platforma petrochimică Midia-Nă- 
vodari, Platforma industrială Za
lău și Sistemul de irigații Vii- 
șoara-Nord, precum și in cele
lalte șantiere județene și locale de 
muncă patriotică ale tineretului.

în telegrama trimisă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu acest prilej 
de Comitetul Central al U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.C.R. se spune : Cu 
voința fermă de a încheia cu re
zultate cit mai bune acest ultim
(Continuare în pag. a IV-a)

piata vizită în țara noastră a tova
rășului Samora Moises Machel, care 
va marca un nou și important mo
ment în evoluția viitoare a relații
lor dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

în timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția față de relațiile 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, in 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei progresului și păcii în lume, 
în acest cadru, au fost relevate noi 
posibilități în vederea extinderii și 
diversificării conlucrării româno-mo- 
zambicane în diferite domenii de ac-, 
tivitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

I
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvîntarea tovarășului Constantin Dăscălescu (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
rilor idealuri ale poporului nostru, 
înfruntind greutățile luptei ilegale, 
teroarea fascistă, Partidul Comunist 
Român, nucleul vital al rezistenței 
antifasciste, antihitleriste, a făcut do
vada profundului său patriotism, a 
înaltei sale responsabilități militante 
față de soarta națiunii, a țării. El 
a organizat lupta eroică a clasei mun
citoare, a țărănimii și intelectualită
ții, a tuturor forțelor patriotice îm
potriva dictaturii militaro-fasciste, a 
ocupației naziste și războiului an- 
tisovietic, pentru libertatea și inde
pendența României. Marele său me
rit în fața istoriei constă în faptul că 
a știut să stimuleze toate forțele 
națiunii în lupta de eliberare, a reu
șit să realizeze un larg front patriotic 
antifascist, alianțe ample cu alte 
clase, grupuri sociale și organizații 
politice, asigurînd triumful revolu
ției.

Evenimentul de importanță epoca
lă din August 1944 s-a produs in 
împrejurările internaționale favora
bile create prin victoriile obținute de 
armata sovietică, ca și de celelalte 
forțe ale coaliției antifasciste, împo
triva mașinii de război hitleriste.

Răsturnînd dictatura militaro-fas- 
clstă, întregul popor, într-o unitate 
însuflețită de aspirațiile sale de li
bertate și dreptate, s-a ridicat cu 
arma în mînă împotriva asupritorilor 
hitleriști. România s-a alăturat cu 
întregul ei potențial militar și mate
rial coaliției antihitleriste, aducînd 
o contribuție de' seamă la victoria 
finală asupra fascismului. Armata 
română, luptînd împreună cu armata 
sovietică, s-a acoperit de glorie 
nepieritoare în războiul drept pentru 
alungarea trupelor hitleristo-horthys- 
te de pe întreg teritoriul țării, a 
participat cu însemnate forțe la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, a 
Austriei, pînă la sfîrșitul războiului, 
in mai 1945, dînd un greu tribut de 
sînge împotriva hitlerismului. Vite
jia armatei române in bătăliile pur
tate pe frontul antihitlerist, mobili
zarea întregului nostru popor in a- 
ceastă luptă, prin toate resursele 
economice și umane de care a dispus, 
au înscris România în rindul princi
palelor state care și-au adus contri
buția la înfrîngerea definitivă a în
tunecatelor forțe ale nazismului.

în aceste momente de solemnă 
evocare a zilei de 23 August, gîndu- 
rile de adîncă recunoștință ale între
gului popor se îndreaptă cu emoție 
către comuniști, către toți antifas
ciștii, patrioții participant! la insu
recția din August, către membrii 
gărzilor patriotice, ostașii și ofițerii 
armatei române, către toți fiii țării, 
muncitori, țărani, intelectuali, care, 
cu arma în mină, au luptat și s-au 
jertfit pentru libertatea și indepen
dența țării. Omagiem, de asemenea, 
memoria ostașilor glorioasei armate 
sovietice — care, luptînd cu eroism, 
au dus greul luptelor pentru zdrobi
rea mașinii de război naziste — a 
luptătorilor din rezistența antifascis
tă și ai popoarelor celorlalte state 
din coaliția ahtlhilleristă. -

Dintre cei 36 de ani care au tre
cut de la Eliberare, se detașează 
pregnant ultimii cincisprezece- ani 
inaugurați de Congresul al IX-lea 
al partidului, perioadă de dinamism 
fără precedent în dezvoltarea socie
tății socialiste românești, de uriaș 
avînt creator al maselor populare, 
cea mai fertilă și mai rodnică din 
întreaga istorie a patriei. Bilanțul 
marilor realizări obținute în acești 
ani de prefaceri structurale pune in 
lumină, cu argumentele faptelor, că, 
prin hotărîrile și orientările sale cu
tezătoare, cu adevărat științifice, 
Congresul al IX-lea se înscrie ca un 
eveniment crucial în viața social-po- 
litică a țării noastre — eveniment ce 
poartă pecetea de gindire și acțiune a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducător eroic al partidului, al în
tregii noastre națiuni, personalitate 
proeminentă a epocii contemporane, 
care conduce cu excepțională clarvi
ziune revo'uționară, cu un acut simț 
al istoriei destinele patriei. (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acest deceniu și jumătate de 
mari împliniri socialiste, s-au petre
cut schimbări radicale atît în baza 
materială, în nivelul și calitatea for
țelor de producție, cit și în structura 
socială, a relațiilor social-umane, in 
modul de existență și activitate al 
maselor, asigurînd consolidarea sis
temului socialist de producție, ridi
carea substanțială a gradului de ci
vilizație materială și spirituală al în
tregului popor, afirmarea plenară a 
omului ca făuritor al propriului său 
destin, ca personalitate liberă și in
dependentă.

Elaborarea și adoptarea, în această 
perioadă, a Programului partidului, 
care a stabilit obiectivele fundamen
tale ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism, în deplină 
concordanță cu cerințele și legitățile 
progresului istoric, cu realitățile 
concrete din România, au generat 
cele mai favorabile premise punerii 
depline in valoare a resurselor ma
teriale și umane, a superiorității noii 
orinduiri sociale.

înfăptuind neabătut politica parti
dului în spiritul profund înnoitor 
imprimat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in toate domeniile de ac
tivitate, poporul nostru este mindru 
de a avea în fruntea sa un partid 
și un conducător care-1 călăuzesc cu 
înțelepciune științifică și cutezanță 
revoluționară spre triumful socia
lismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, urale).

Fundamentarea teoretică și prac
tică a necesității alocării unei părți 
însemnate din venitul național pen
tru dezvoltare a determinat o pu
ternică accelerare a industrializării 
socialiste, un avînt fără precedent al 
forțelor de producție, factor hotărî- 
tor al progresului multilateral al 
țării și ridicării nivelului de trai al 
poporului, al întăririi 
naționale.

Această linie politică 
din plin justețea, ea a 
de poporul nostru drept __ __  __
de a asigura dezvoltarea rapidă a 
economiei naționale, creșterea volu
mului bunurilor de consum și servi
cii necesare populației, mărirea sis
tematică a veniturilor personale ale 
oamenilor muncii și a cheltuielilor 
social-culturale ale statului. Tocmai 
ca urmare a acestei orientări poli
tice, in perioada 1966—1979 producția 
industrială a sporit de peste 5 ori, - 
într-un ritm mediu anual de 11,8 la 
sută, ajungind să dețină în prezent 
o pondere de aproape 60 la sută in 
crearea venitului național. Au luat 
ființă noi ramuri industriale la ni
velul tehnicii avansate, care valori
fică tot mai eficient resursele mate
riale și de muncă ale 
noscut un proces de 
dernizare agricultura, 
celelalte domenii ale.

ționale, precum și învățămîntul, ști
ința și cultura. Perfecționarea orga
nizării 
1968, politica de amplasare 
nioasă și echilibrată a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu au 
create condiții optime pentru pă
trunderea in circuitul civilizației so
cialiste a tuturor județelor și locali
tăților.

Cea mai mare înfăptuire a acestor 
ani este îmbunătățirea sistematică a 
nivelului de trai al oamenilor muncii, 
al întregului popor. De la 1 028 lei în 
1965 retribuția medie lunară netă a 
personalului muncitor a ajuns la
2 240 lei în 1980, în a doua jumătate 
a acestui an încheindu-se cea de-a 
doua etapă de majorare a retribu
țiilor din actualul cincinal. S-a apli
cat cu consecvență principiul crește
rii mai rapide a retribuțiilor mai 
mici, stabilindu-se un raport echitabil 
între retribuții ; veniturile țărănimii, 
pensiile, indemnizațiile pentru copii 
și alte, ajutoare primite din partea 
statului au marcat în această peri
oadă sporiri substanțiale. Fondurile 
sociale alocate de la buget au depă
șit 10 000 lei pe familie, față de
3 519 lei în 1965. Cu consecvență ac
ționează partidul în vederea soluțio
nării depline a problemelor de locuit. 
Numai in ultimii 15 ani au fost date 
în folosință 2 122 000 apartamente și 
alte locuințe, ceea ce înseamnă că 
practic aproape o treime din totalul 
cetățenilor s-au mutat în locuințe 
noi. A crescut consumul de 
alimentare și industriale, s-a 
tat activitatea edilitar-gos- 
podărească ; se asigură an 
de an un volum mai mare 
de mărfuri și servicii. Rea
litatea confirmă astfel că 
partidul și statul nostru 
socialist nu cunosc alte 
teluri mai nobile decît în
florirea patriei, întărirea 
suveranității sale, ridicarea 
constantă a nivelului de 
trai și civilizație al între
gului popor.

Vastul proces de perfec
ționare a structurilor so- 
cial-economice, a tuturor 
domeniilor de activitate 
prin care a trecuț societa
tea noastră a creat cadrul 
fertil afirmării democrației 
socialiste, al autoconducerii 
muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare a 
întreprinderilor, deschizînd 
porți largi inițiativei și 
creativității maselor, parti
cipării lor nestingherite la 
gospodărirea avuției națio
nale. Egalitatea în drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, 
este o realitate cu care 
țara noastră se mîndrește, 
egalitate garantată la mun
că, la învățătură, la condu
cerea societății.

Marile izbînzi dobîndite 
în această nouă epocă sînt 

_ v indisolubil legate de nume- 
. Ie gloriosului nostru partid 

comunist, care cuprinde îh

administrativ-teritoriale, în 
armo-

produse 
dezvol-

ducția netă și la producția fizică, fo
losirea rațională a materiilor prime 
și materialelor, a combustibililor și 
energiei, recuperarea, recondiționarea 
și reintroducerea In producție a tu
turor materialelor refolosibile, a pie
selor de schimb, creșterea calității 
produselor. Toate unitățile producti
ve ce concură la realizarea obiecti
velor de investiții trebuie să-și con
centreze eforturile în direcția asigu
rării grabnice a utilajelor necesare 
la parametrii calitativi impuși de 
nivelul actual al tehnicii și tehnolo
giilor avansate. In mod deosebit tre
buie să se acționeze pentru livrarea 
la timp și în condiții de calitate op
timă a mărfurilor destinate exportu
lui, ținînd seama că numai pe aceas
tă cale putem realiza o balanță echi
librată în domeniul schimburilor in
ternaționale.

în agricultură, 
mecanizării, prin 
bună a activității, 
ciplinei, mobilizarea tuturor 
nilor muncii de la sate, va trebui să 
se acționeze neabătut pentru strînge- 
rea fără pierderi a întregii recolte 
din acest an, pentru pregătirea in
tensă a lucrărilor agricole de toam
nă, pentru îmbunătățirea muncii în 
zootehnie, în celelalte domenii.

Trebuie să muncim mai bine, cu și 
mai multă hotărire pentru perfecțio
narea organizării întregii activități 
din economie, pentru creșterea pro
ducției nete, a productivității mun
cii, a rentabilității, a eficienței' eco
nomice și a beneficiilor în toate sec-

prin extinderea 
organizarea mai 

prin întărirea dis- 
oame-

rîndurile toarele, pentru sporirea puternică a

lupta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru 
progres economic și social, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale cunosc și relațiile 
României cu țările 4n curs de dez
voltare, nealiniate.

România promovează, de asemenea, 
o politică de largă cooperare cu toa
te statele lumii, indiferent de regi
mul lor social-politic.

La baza politicii sale Internaționa
le, România așază consecvent prin
cipiile respectării' stricte a indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, dreptului 
fiecărui popor de a-și alege liber 
regimul social-politic, fără nici un 
amestec din afară, considerînd că în
tronarea fermă a acestor principii în 
întreaga viață internațională consti
tuie calea sigură pentru asigurarea 
climatului de pace reală în care se 
pot înfăptui aspirațiile de progres 
ale umanității.

România consideră că în actuala 
situație internațională este mai ne
cesar ca oricind să se facă totul pen
tru oprirea evoluției spre încordare, 
pentru reluarea dialogului și a 
cursului destinderii, pentru soluțio
narea pe cale politică a tuturor pro
blemelor litigioase, oricît de com
plicate ar fi acestea. Țara noastră a 
salutat cu satisfacție semnele pozi
tive apărute în ultima perioadă în 
această direcție și va face, în con

tinuare, tot ce-i stă în pu
tință pentru însănătoșirea 
climatului internațional, 
pentru asigurarea păcii, a 
dreptului la viață — drep
tul incontestabil al uma
nității.

O atenție deosebită a- 
cordă România întăririi 
securității și cooperării pe 
continentul european. Fap
tul că, în cei 35 de ani care 
au trecut de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război 
mondial, izbucnirea unui 
nou conflict major în Eu
ropa a putut fi evitată 
este desigur pozitiv, dar 
nu poate satisface pe de
plin popoarele continen
tului. Existența blocurilor 
militare opuse, prezența 
de baze și trupe străine pe 
teritoriul altor state, uria
șa acumulare de armament 
clasic și nuclear din Eu
ropa, accentuarea cursei 
înarmărilor constituie tot 
atîtea realități grave care 
determină intensificarea 
luptei pentru pacea și 
securitatea popoarelor eu
ropene.

România va acționa cu 
toată hotărîrea pentru 
aplicarea integrală a prin
cipiilor și prevederilor 
Actului final al Conferinței 
pentru securitate și coopera

re în Europa de la Helsinki. Țara noas
tră țonsideră că trebuie făcut totul 

■ pentfU â,asigura continuitatea procesu
lui destinderii, pentru a opri cursa 
înarmărilor, amplasarea de noi arme 
nucleare pe continent, pentru pregă
tirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid, care să se încheie cu rezul
tate practice, îndeosebi în domeniul 
dezangajării militare și dezarmării, 
fără de care securitatea și cooperarea 
în Europa riscă să rămînă un simplu 
deziderat.

România va depune și în viitor 
toate eforturile pentru adoptarea de 
măsuri concrete, eficiente de dezar
mare, în 
nucleară, 
forțe nu 
sarea de 
toare, ci ______ 
militare și armamentelor, în condiții
le asigurării securității fiecărui stat, 
pentru dezarmare generală.

In spiritul unei înalte răspunderi 
față de destinele păcii și securității 
internaționale^ avînd în vedere ten
dința oricărui conflict de a se ex
tinde și a lua proporții incontro- 
labile, România se pronunță și acțio
nează pentru stingerea focarelor de 
tensiune, soluționarea tuturor dife
rendelor exclusiv pe cale politică, 
prin tratative directe între părțile 
implicate. România a militat și mili
tează pentru soluționarea probleme
lor complexe _ din Orientul Mijlociu 
prin măsuri, politice reciproc accep
tabile, care să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, recunoașterea dreptului poporu
lui palestinian la autodeterminare, 
inclusiv Irf crearea unui stat propriu, 
independent, asigurarea independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a tuturor statelor din zonă.

O preocupare majoră a României 
o reprezintă, de asemenea, lichidarea 
subdezvoltării, a împărțirii lumii în 
țări bogate și sărace și instaurarea 
noii ordini economice mondiale, ba
zată pe raporturi juste și echitabile,

fipe dreptul fiecărui popor de a 
stăpîn la el acasă, de a dispune în 
mod liber de bogățiile naționale și 
a-și hotărî singur destinele, calea 
propriei dezvoltări. Avem convin
gerea că, prin înțelegerea de către 
toate guvernele a necesității și utili
tății acestui obiectiv de importanță 
capitală pentru cauza păcii, colaboră
rii și progresului tuturor popoarelor, 
apropiata sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată acestei 
probleme poate să ajungă la hotărîri 
concrete, să impulsioneze lupta pen
tru o nouă ordine economică în 
lume, să favorizeze progresul mai 
rapid al tuturor națiunilor, în primul 
rind al celor în curs de dezvoltare, 
în ce o privește, România este gata 
să-și aducă o contribuție activă și 
constructivă la succesul lucrărilor 
acestui important for internațional.

Tara noastră se pronunță ferm șl 
militează pentru o largă democra
tizare a relațiilor internaționale, pen
tru ca țările mici și mijlocii, statele 
în curs de dezvoltare și nealiniate să 
poată participa activ, fără nici un fel 
de îngrădiri, la dezbaterea și rezol
varea echitabilă a problemelor cru
ciale cu care este confruntată lumea 
contemporană.

Convins că masele populare, po
poarele au rolul determinant în is
torie, că stă în puterea lor să pună 
capăt politicii imperialiste de război, 
de forță și dictat, partidul nostru 
intensifică solidaritatea și colabora
rea cu forțele progresiste și anti im
perialiste, care se pronunță pentru 
destindere, independență națională 
și pace. în acest spirit, Partidul Co
munist Român dezvoltă și adîncește 
continuu raporturile de prietenie și 
solidaritate cu toate partidele comu
niste și muncitorești, mllitînd pen
tru înfăptuirea pe baze noi a unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, fondată pe dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora in 
mod autonom politica internă și ex
ternă, corespunzător condițiilor isto
rice concrete' în care își desfășoară 
activitatea. Pentru crearea unui front 
larg al tuturor forțelor antiimperia- 
liste, partidul nostru extinde, toto
dată, relațiile cu partidele socialiste, 
social-denjocrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele 
democratice de guvernămînt din ță
rile în curs de dezvoltare, nealiniate, 
cu forțele democratice progresiste și 
iubitoare de pace din întreaga lume.

Promovînd o politică externă re
alistă, novatoare și constructivă. 
România socialistă va acționa în con
tinuare eu toată hotărîrea pentru 
destindere și cooperare internaționa
lă, pentru consolidarea păcii și secu
rității, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de conviețuire și conlucrare rodnică 
între națiuni, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

de-al XII-lea 
care va ridica 
noi trepte de

mîndrie patriotică la evocarea isto
ricului eveniment de la 23 August 
1944, care, prin profundele sale sem
nificații, a intrat in conștiința po
porului român ca unul din cele mai 
însemnate momente ale luptei sale 
îndelungate pentru independență, li
bertate națională și socială, pentru 
socialism, întreaga noastră națiune 
este angajată, într-un climat de pu
ternică efervescență, în realizarea 
exemplară a cincinalului, a progra
mului de dezvoltare multilaterală a 
patriei elaborat Ia cel 
Congres al partidului, 
România socialistă pe 
progres și civilizație.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului in 
sala Palatului Republicii, unde a avut 
loc adunarea festivă, a fost salutată 
cu entuziasm, cu îndelungi ovații și 
aplauze de cei prezenți la această 
sărbătorire. Participanții au scandat 
minute în șir pentru partid și secre
tarul său general, dînd glas senti
mentelor pline de dragoste, de stimă 
și prețuire pe care întregul nostru 
popor le nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, călăuzitorul în
cercat al națiunii noastre pe calea lu
minoasă a socialismului și comunis
mului, neînfricat luptător pentru cau
za păcii, destinderii și securității in
ternaționale, pentru înfăptuirea idea
lurilor de progres și bunăstare ale tu
turor popoarelor.

In prezidiul adunării, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Constantin Dăs
călescu. Ion Dineă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas. Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Râdoi, Ion Ursu, Richard Win
ter, Ilie Rădulescu, Marin Vasile, Va- 
sile Vilcu, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., Ion Gheor
ghe Maurer, 
Popescu-Puțuri, 
alți membri de 
ilegalitate, foști 
mari unități de 
rist, generali,

suveranității

și-a afirmat 
fost însușită 
singura cale

patriei, au cu- 
continuă mo- 
transporturile, 
economiei na-

sale peste 3 000 000 de membri. După venitului național, a avuției generale
cum aprecia tovarășul Nicolae a pățri^ noastre socialiste, asigurînd,
Ceaușescu' la reuniunea solemnă " * '
consacrată împlinirii a 15 ani de la 
Congresul al IX-lea, „aceasta repre
zintă un factor de importanță deose
bită, ce demonstrează forța și capa
citatea organizatorică a partidului 
nostru, care, prin organizațiile sale, 
prin membrii săi, este prezent in 
toate sectoarele economico-sociale, in 
toate localitățile, asigurînd in fapt 
exercitarea rolului de forță politică 
conducătoare, de unire a tuturor for
țelor națiunii noastre, a poporului 
într-o direcție unică — a făuririi 
neabătute a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România".

Bilanțul sărbătoresc pe care-1 fa
cem acum, la măreața aniversare a 
zilei noastre naționale, 
măsură și un prilej de 
gîndurile, cu hotărire, 
ce ne stau în față. Ne 
moment de unanimă 
eforturilor pentru realizarea sarci
nilor economice din acest an, ultimul 
din actualul cincinal, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. In întreaga 
țară se acționează cu spirit de răs
pundere pentru punerea deplină in 
valoare a tuturor resurselor materia
le și umane în vederea asigurării 
progresului rapid și multilateral al 
societății, pentru creșterea eficienței 
și randamentului în producție, fina
lizarea obiectivelor de investiții ce 
urmează să producă încă în acest an, 
pentru îndeplinirea planului la pro
ducția fizică și pregătirea în condiții 
optime a noului cincinal.

în cinstea: marii sărbători de la 23 
August, oamenii muncii din industrie 
și agricultură au raportat partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi 
și importante succese în muncă, pe 
tărîmul dezvoltării producției mate
riale. Numeroase colective au înche
iat cincinalul înainte de termen ; 
producția-marfă realizată pe primele 
7 luni ale acestui an este cu 7 la sută 
mai mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția globală 
cu 7,6 la sută, iar pe primul semestru, 
producția netă a crescut față de se-, 
mestrul I al anului 1979 cu 9,8 la sută, 
toate acestea asigurînd îndeplinirea 
și depășirea prevederilor actualului 
cincinal.

Ingăduiți-mi ca la această adunare 
festivă prilejuită de glorioasa aniver
sare a zilei de 23 Ațjgust să adresez, 
în numele conducerii partidului și 
statului, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în munca de ri
dicare a patriei noastre pe treptele 
mereu mal înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste, clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, în
tregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale).

este în'egală 
a ne îndrepta 
spre sarcinile 
aflăm intr-un 
mobilizare a

pe această bază, dezvoltarea tot mai 
.puternică a 
contenită a 
spirituale a

Condiția 
zarea cu succes a mărețelor obiec
tive trasate de Congresul al XII-lea 
este întărirea și mai puternică a ro
lului conducător al partidului în toa
te sferele construcției socialiste, a 
capacității tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid de unire și or
ganizare a eforturilor oamenilor 
muncii în lupta pentru triumful de
plin al socialismului > și comunismu
lui in patria noastră.

Acum, la sărbătorirea celor 36 de 
ani de la glorioasa zi de 23 August, 
cînd întregul nostru popor, strîns unit 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează cu toată răs
punderea pentru îndeplinirea exem
plară a marilor obiective care-i stau 
în față, adresăm comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii din industrie, 
agricultură, din celelalte domenii de 
activitate îndemnul de a munci cu 
și mai multă dăruire, cu elan revo
luționar, pentru finalizarea integrală 
a prevederilor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, de a asigura 
toate condițiile trecerii la realizarea 
sarcinilor cincinalului 1981—1985, 
pentru înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, 
scandează 
P.C.R. !“).

României, ridicarea ne- 
bunăstării materiale și 
întregului popor.
esențială pentru reali-

(Aplauze îndelungi ; 
„P.C.R. î“, „Ceaușescu

al 
se

Stimați tovarăși,
Pe primul plan al preocupărilor 

oamenilor muncii se află, în prezent, 
aplicarea noilor măsuri cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia plenara lărgită 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, precum și în cuvîntările la 
consfătuirile de lucru din acest an. 
în care problemele eficienței , și 
bunei gospodăriri a resurselor noas
tre au fost subliniate cu prioritate. 
Așa cum ne cer partidul, secretarul 
său general, în centrul eforturilor 
tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii trebuia să situăm nea
bătut realizarea planului la pro-

Stimați tovarăși,
Pentru a asigura transpunerea 

viață a amplului program de dez
voltare a patriei, aprobat de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român, depășirea de către 
România a stadiului de țară In curs 
de dezvoltare și intrarea ei în rîn- 
dul statelor mediu dezvoltate, avem 
nevoie de un climat de pace, des
tindere și largă colaborare interna
țională. în aceasta rezidă legătura 
organică, indisolubilă, dintre politica 
internă, de dezvoltare dinamică și 
multilaterală a țării, și politica ex
ternă activă, principială și construc
tivă a partidului și statului nostru, 
orientată spre edificarea unei lumi a 
înțelegerii între toate națiunile.

Rolul hotărîtor în elaborarea și a- 
plicarea politicii externe a României, 
o politică lucidă, realistă și nova
toare, revine secretarului general al 
partidului nostru, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul care întruchipează în modul 
cel mai strălucit virtuțile și aspira
țiile fundamentale ale poporului nos
tru de pace și progres, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, de coope
rare rodnică, egală în drepturi, în
tre națiuni libere și suverane.

Purtînd amprenta concepției clar
văzătoare, științifice a președintelui 
său, politica externă a României so
cialiste se caracterizează prin princi
pialitate și umanism, înaltă respon
sabilitate față de cauza păcii, inde
pendenței și progresului social al tu
turor națiunilor lumii.

Un loc central în politica externă 
a României 11 ocupă dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate cu 
toate statele socialiste, începînd cu 
cele vecine, vizînd progresul econo
mic rapid, edificarea cu succes a noii 
societăți în fiecare țară socialistă, 
creșterea prestigiului socialismului pe 
plan mondial.

O dezvoltare amplă, pe baza inte
reselor și obiectivelor comune în

in

primul rînd de dezarmare 
realizarea unui echilibru de 
prin producerea și ampla- 
noi arme, tot mai distrugă- 
prin reducerea efectivelor

Stimați tovarăși,
Documentele de excepțională. în

semnătate adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului deschid Româ
niei . perspectiva atingerii unui și 
mal înalt'grad de civilizație și cul
tură, de ridicare continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
poporului nostru — obiectivul fun
damental, țelul unic al politicii “ 
dului Comunist Român.

îndeplinirea acestui vast și 
lizator program de dezvoltare 
triei noastre depinde, în mod 
ritor, de efortul și participarea fie
cărui cetățean. Ne exprimăm con
vingerea că toți oamenii muncii din 
țara noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
vor munci cu însuflețire și dăruire 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
munism.

Să facem totul pentru a 
străluciri patriei noastre, 
avîntul economiei, științei și cultu- 

* rii pentru a ridica frumoasa noastră 
Românie pe culmile progresului și 
prosperității socialiste.

Trăiască cea de-a 36-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din România ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! (Aplau
ze puternice, îndelungate, urale ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice, urale).

Trăiască unitatea întregului nostru 
popor în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste ! (Aplauze 
puternice, urale).

Trăiască pacea șl colaborarea în
tre toate popoarele lumii 1 (Aplauze 
puternice, urale).

Parti-

mobi- 
a pa- 
hotă-

spre co

da noi 
pentru

Manea Mănescu, Ion 
Mihai Cruceanu și 
partid cu stagiu din 
comandanți ai unor 
pe frontul antihitle- 
conducători ai unor 

organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Capitală, ai vieții noastre științifice și 
culturale.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, participanți la 
evenimentele din August 1944, ge
nerali activi și în rezervă, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene, oameni de 
știință, artă și cultură.

Erau prezenți numeroși oaspeți de 
peste hotare : Arnoldo Martinez 
Verdugo, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Mexican, 
Antonio Macedo, președintele Parti
dului Socialist Portughez, Ilias Iliou, 
președintele Uniunii Democratice de 
Stînga din Grecia — E.D.A., Tom 
Turvey, președintele Partidului Coo
peratist din Marea Britanie, Șinici 
Takahara, membru ' ~ • -• • •
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, Țu- 
tomu Hoșino, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez, Claude Estier, 
membru al Biroului Executiv al 
Partidului Socialist Francez, Milton 
Rede Paredes, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
din Honduras, Ahmed Dajjani, mem
bru al Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
grupul de activiști 
Comunist 
condus 
stantinovici, deputat 
Suprem al R.S.F.S.R., secretar ar 
Comitetului de țmut Habarovsk al 
P.C.U.S., grupul de activiști ai 
Partidului Comunist Chinez, condus 
de Giao Xiaoguang, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar 
al Comitetului regiunii autonome 
Guangxi-Zhuang al P.C. Chinez, Eu
lalia Quintana, activistă a C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
Charles S. Batheas Mallomb, mem
bru al C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, Hussein Mroue, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist 
Libanez, Adalbert Owona, consilier 
al secretarului politic al Partidului 
Uniunea Națională Cameruneză, 
Francisco Fortunato Pires, membru 
al Consiliului coordonator al Secre
tariatului Mișcării pentru Eliberarea 
Insulelor Sao Tomă și Principe, Ab- 
dulkadir Hagi Mohamed, membru al 
C.C: al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele Birou
lui general pentru organizarea și mo
bilizarea maselor, dr. Yusuf Aii Os
man, membru al C.C, al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez.

Au asistat șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, atașați 
militari, alți membri ai corpului di
plomatic, precum și ziariști străini.

Sala Palatului Republicii, care a 
găzduit adunarea festivă, a fost im-

al Prezidiului

ai Partidului 
al Uniunii Sovietice, 

de Obuscenkov Lev Kon- 
în Sovietul 
secretar al

podobită sărbătorește. Pe fundalul 
scenei se află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de dra
pelele partidului și statului. Erau 
înscrise datele jubiliare „23 August 
1944 — 23 August 1980“.

în deschiderea adunării a fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Luind cuvîntul, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, a spus :

„Este pentru noi o deosebită cinste 
ca, in numele participanților Ia adu
narea festivă consacrată zilei de 23 
August, al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Capitală, să 
salutăm cu toată dragostea și căldu
ra inimilor noastre, cp înaltă stimă 
și recunoștință pe cel mai Iubit fiu 
al națiunii noastre socialiste, secreta
rul general al partidului, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului care iau parte la această 
adunare.

Adresăm un salut frățesc delegații
lor de peste hotare care participă la 
adunarea festivă.

Salutăm cu căldură prezența la 
adunare a reprezentanților corpului 
diplomatic acreditați in Republica 
Socialistă România".

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la rezultatele remarcabile obți
nute de oamenii muncii din Capitală 
în cinstea zilei de 23 August, expre
sie a muncii pătrunse de înalt patrio
tism pentru înfăptuirea politicii parti
dului, a planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României : „Puter
nic însuflețiți de indicațiile și îndem
nurile dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de ho
tărîrea și dirzenia cu care militați 
pentru înflorirea patriei, pentru 
cauza socialismului și comunismului, 
oamenii muncii din Capitală au de
pășit an de an prevederile planurilor 
de producție, astfel incit, in primele 
zile ale lunii octombrie 1980, vom 
realiza pe deplin prevederile planu
lui cincinal la producția globală in
dustrială. Ca urmare, pînă la sfîrși
tul anului vom realiza o producție 
industrială suplimentară de circa 30 
miliarde lei, față de 27 miliarde lei, 
cit ne-am angajat în fața conducerii 
partidului. Pînă în prezent au înde
plinit planul cincinal un număr de 
147 unități economice bucureștene. 
(Aplauze puternice).

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că sîntem 
hotărîți să acționăm și în continuare 
cu fermitate pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile și angajamentele 
pe care ni le-am asumat în acest an 
și pe întregul cincinal, adueîndu-ne 
astfel o contribuție sporită la ridi
carea patriei noastre scumpe pe noi 
trepte de progres și de civilizație".

Despre însemnătatea evenimentu
lui aniversat a vorbit tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de puternic entuziasm. 
Cei prezenți au ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru eroicul nostru popor 
constructor al socialismului și co
munismului, pentru patria noastră 
liberă, demnă și independentă. S-a 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace I". Participanții 
au dat glas încrederii in Partidul 
Comunist Român, călăuzitorul în
cercat al poporului român pe dru
mul glorios al socialismului, în po
litica sa internă și externă, în care 
își găsesc o deplină întruchipare 
idealurile de libertate, dreptate, pro
gres și bunăstare ale întregului nos
tru popor, de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Aceste sentimente de profund ata
șament față de patrie și partid și-au 
găsit o expresie semnificativă in 
urările scandate de miile de oameni 
ai muncii bucureșteni prezenți la 
adunare, într-o atmosferă de mare 
vibrație patriotică. „Cu partidul 
nostru-n frunte, vom avea victorii 
multe !“, „Cincinalul depășim, viață 
nouă făurim I", „împreună noi 
muncim, tot mai bine să trăim !“, 
„Pe-avuția ce-o avem, stăpîni înșine 
sîntem !“, „Ceaușescu—România — 
pacea și prietenia !“.

Intr-o impresionantă unitate în 
gînduri și simțiri, reprezentanții oa
menilor muncii din Capitală și, prin 
ei, întregul nostru popor și-au ma
nifestat cu putere simțămintele de 
dragoste fierbinte, de profundă recu
noștință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care închinindu-și 
întreaga viață, întreaga putere de 
muncă progresului și fericirii patriei 
noastre, face ca România socialistă 
să urce, an de an, pe noi trepte de 
civilizație și bunăstare.

*
In încheierea adunării festive, pe 

marea scenă a Sălii Palatului s-a 
desfășurat un frumos spectacol fes
tiv dedicat sărbătorii noastre națio
nale — ziua de 23 August. Conceput 
ca o suită de momente artistice, 
în care elementele muzical-core- 
grafice de factură clasică s-au îm
binat în chip inspirat cu versuri pa
triotice înflăcărate, spectacolul a pus 
in valoare, printr-o interpretare de 
înaltă ținută, bogăția și frumusețea 
artei noastre. întreaga desfășurare a 
evidențiat cu tărie forța morală, uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea fermă a tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire, de na
ționalitate, de a înfăptui neabătut 
hotărîrile istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

O mare forță sugestivă și în
cărcătură emoționantă au degajat 
momentele care au omagiat împlini
rea a 15 ani de la istoricul Congres 
al IX-lea și de Ia alegerea în frun
tea partidului a celui mai iubit fiu 
al poporului român, prodigiosul pur
tător de cuvint al națiunii române, al 
voinței sale de a se dezvolta liberă, in 
pace, în deplină înțelegere și colabo
rare cu toate națiunile lumii — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Frumoase, de o aleasă ținută ar
tistică și Interpretativă, conținind 
un profund mesaj patriotic și inter
naționalist, efluviile spectacolului 
s-au contopit într-un superb flori
legiu de cintece populare românești 
și ale naționalităților conlocuitoare, 
culminînd in final cu imnul „E scris 
pe tricolor unire", interpretat de 
către toți cel prezenți.

In încheiere, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, artiștilor, tu
turor celor care au contribuit la 
reușita acestei manifestări le-a 
fost oferit un frumos coș cu flori.

Artiștii și asistența ovaționează 
pentru partid și secretarul său ge
neral, pentru cauza scumpă a socia
lismului și comunismului, pentru 
patria noastră iubită, Republica So
cialistă România.

I
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NA ȚIONALE A ROMÂNIEI

Cu prilejul celei de-a XXXVI-a aniversări a revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, pe adresa conducerii de partid și 
de stat a României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit telegrame din partea 
unui mare număr de șefi de state și de guverne, precum și a altor personalități de seamă ale 
vieții politice și obștești din țări de pe toate meridianele, în care se adresează calde felicitări 
poporului român pentru victoriile dobîndite în dezvoltarea multilaterală a patriei, în ridicarea 
nivelului de trai și se exprimă voința de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și 
colaborare cu țara noastră, în lupta pentru soluționarea problemelor stringente ale omenirii, 
pentru destindere și pace, pentru progres.

Telegramele pun în evidență, cu deosebită putere, prestigiul uriaș de care se bucură 
astăzi în întreaga lume România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin 
rodnica și prestigioasa activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului nos
tru, în consens cu interesele vitale ale tuturor națiunilor, s-a afirmat ca una dintre cele mai 
strălucite personalități ale lumii contemporane.

Publicăm astăzi o parte din aceste telegrame, urmînd ca în numerele viitoare ale zia
rului să inserăm, în continuare, mesajele de caldă prietenie sosite de pe întregul glob 
pămîntesc. ,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului' ILIE VERDET .
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de 

sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor 
sovietic adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, între
gului popor frate român felicitări cordiale și cele mai bune urări.

Zdrobirea de către armata sovietică a trupelor fasciste în Româ
nia și insurecția armată de la 23 August 1944, înfăptuită sub con
ducerea partidului comunist, în condițiile ofensivei victorioase a • 
armatelor sovietice, au dus la eliberarea poporului român de sub 
jugul fascist. Aceasta a marcat începutul revoluției populare antiim
perialiste, al unor transformări politice și social-economice radicale 
in țară.

Oamenii muncii din România, în frunte cu comuniștii, bizuin- 
du-se pe colaborarea strînsă cu Uniunea Sovietică și celelalte țări 
frățești, într-o perioadă istorică scurtă, au edificat bazele socialis
mului și în prezent traduc în viață hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., care au trasat noi jaloane în construirea socie
tății socialiste dezvoltate.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Guvernul U.R.S.S., urmind 
neabătut linia de întărire a unității și coeziunii țărilor comunității 
socialiste, a conlucrării lor pe arena internațională, se pronunță în 
mod constant pentru dezvoltarea și consolidarea legăturilor priete
nești multilaterale cu Republica Socialistă România.

Adîncirea continuă a colaborării țărilor socialismului în dome
niile politic, economic, al apărării și în alte domenii, activitatea or
ganizațiilor lor comune — Tratatul de la Varșovia și Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc — servesc sigur cauza păcii și progre
sului. O mărturie elocventă a acesteia o reprezintă programul con
cret și constructiv de măsuri îndreptate spre lichidarea focarelor de 
încordare și tendințelor periculoase pentru toate popoarele în evo
luția internațională, cuprins în documentele Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Var
șovia din luna mai a.c.

în această zi remarcabilă, vă urăm dumneavoastră și poporului 
frate român noi succese în construcția socialistă și "he exprimăm 
încrederea că dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Uniunea Sovietică și Republica Socia
listă România, pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, corespunde intereselor popoarelor țărilor 
noastre, ale comunității socialiste, ale cauzei păcii și socialismului.

L BREJNEV A. KOSÎGHIN

Tovarășului NICOLAE- CEAUȘESCU .
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși, '
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria, al poporului bulgar și al nostru personal vă transmi
tem dumrieavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român cele mai cordiale felicitări cu oca
zia celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de sub domina
ția fascistă.

Insurecția armată națională antifascistă de la 23 August 1944, or
ganizată de Partidul Comunist Român, cu ajutorul hotărîtor al Ar
matei Sovietice, a marcat începutul unor profunde transformări 
social-economice, care au schimbat înfățișarea țării dumneavoastră.

în cei 36 de ani, oamenii muncii din România au obținut reali
zări istorice în dezvoltarea economiei, culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Noi ne bucurăm de aceste mari succese ale 
Republicii Socialiste România. Participarea Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Socialiste România la Organizația Tratatului 
de la Varșovia și in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc contri
buie la construirea, într-un ritm accelerat, a societății socialiste dez
voltate, la menținerea independenței lor naționale și la creșterea 
prestigiului lor internațional.

Sintem convinși că, în ciuda încercărilor cercurilor imperialiste 
și ale reacțiunii internaționale de a încorda situația internațională, 
țările comunității socialiste, care s-au situat în fruntea luptei po
poarelor pentru întărirea păcii, împreună cu toate forțele iubitoare 
de pace din întreaga lume, vor putea imprima o evoluție continuă 
a procesului de destindere pentru realizarea unor măsuri efective 
de dezarmare, pentru înfăptuirea prevederilor Actului final de la 
Helsinki.

Prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România se adîneesc neîncetat, pe baza mar- 
xism-leninismului și a Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală.

Recenta vizită oficială de prietenie a delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România 
va da un nou impuls relațiilor multilaterale bulgaro-române. Sîn- 
tem convinși că evoluția lor mereu ascendentă este în interesul po
poarelor bulgar și român, al unității țărilor comunității socialiste, al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al unității de ac
țiune a forțelor antiimperialiste.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, noi și tot mai mari succese in 
îndeplinirea obiectivelor trasate de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, pentru prosperitatea poporului român, 
pentru triumful păcii și socialismului în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare

Bulgaria

f

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU ♦
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXXVI-a aniversări a eliberării României, 
în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și po
porului chinez, precum și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guver
nului Republicii Socialiste România și poporului frate român calde 
felicitări de sărbătoare.

Constatăm cu satisfacție că poporul român întimpină cea de-a 
XXXVI-a aniversare a eliberării României cu strălucite realizări 
obținute pe toate fronturile construcției socialiste. Anu? acesta se 
împlinesc 2 050 de ani de la constituirea primului stat dac centrali
zat și independent. Poporul român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuind 
și dezvoltînd glorioasele tradiții de luptă ale dacilor, a apărat inde
pendența națională și suveranitatea țării. în prezent, poporul român 
depune toate eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor grandioase 
stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Sintem profund convinși că, în opera de construire a socialismu
lui, în lupta împotriva imperialismului și pentru apărarea păcii in 
lume, poporul român va obține in mod sigur noi și numeroase 
realizări.

Fie ca profunda prietenie și relațiile de colaborare prietenească 
dintre partidele, țările și popoarele-Chinei și României să se dezvolte 
continuu !

HUA GUOFENG
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste România, permiteți, stimate tovarășe Ceaușescu, 
să vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și întregului popor român, in 
numele Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și 
al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, al popoarelor și naționalităților din Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, cele - mai cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperitate continuă și noi succese și realizări 
ale poporului român vecin și prieten în construirea societății socia
liste,' a viitorului său tot mai fericit, precum și pentru fericirea dum
neavoastră personală.

Sintem convinși că relațiile de prietenie tradițională și colaborarea 
multilaterală dintre țările noastre socialiste și vecine, dintre Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român ste vor 
consolida și în viitor pentru binele popoarelor noastre și în interesul 
păcii, socialismului, al progresului genera] in lume, pentru afirmarea 
tot mai deplină a colaborării egale în drepturi, pentru o mai mare 
înțelegere și solidaritate intre popoare. i

ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

STEVAN DORONSKI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 36-a aniversare a 
eliberării României, in numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Polone, poporului polonez și al nostru 
personal, transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, poporului român și dumneavoastră personal 
salutările noastre cordiale și cele mai bune urări.

Acordăm o înaltă apreciere transformărilor profunde pe care 
le-au înfăptuit oatrienii muncii din România sub conducerea Parti
dului Comunist Român in dezvoltarea politică, socială și economică 
a țării, realizărilor obținute in construcția socialistă, în ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al poporului.

Constatăm cu satisfacție că relațiile intre partidele, statele și 
popoarele noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, se întăresc și se adîneesc continuu. 
Dezvoltarea in continuare cu succes a colaborării intre Polonia și 
România in toate domeniile, alianța lor strînsă cu Uniunea So
vietică și celelalte țări ale comunității socialiste in cadrul Trata
tului politic-defensiv de la Varșovia și cooperarea în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc sint in interesul cel mai profund 
al popoarelor noastre, contribuie la întărirea forțelor socialismului 
și păcii in Europa și în lume.

Vă urâm, dragi prieteni, realizări în continuare in dezvoltarea 
României socialiste, înfăptuirea sarcinilor de mare anvergură tra
sate de hotărîrile Congresului al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și succese noi in edificarea societății socialiste dezvoltate 
în țara dumneavoastră.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

EDWARD BABIUCH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
îmi face plăcere să vă adresez dumneavoastră și poporului român 

cele mai bune urări și felicitări din partea mea și a poporului ame
rican cu ocazia Zilei naționale a României.

Deși sistemele noastre social-economice sînt diferite, menținem un 
dialog rodnic intr-un număr crescind de probleme bilaterale și in
ternaționale.

Prețuim în mod deosebit sprijinul României pentru: principiile 
dreptului internațional și îmi face plăcere să remarc că relațiile din
tre Statele Unite și România sînt caracterizate de puncte de vedere 
similare asupra multor probleme internaționale. Cooperarea crescîn- 
dă dintre noi reflectă dorința noastră reciprocă de a extinde rela
țiile noastre și mai mult. Relațiile noastre au contribuit la bună
starea ambelor noastre popoare. Sînt convins că întărirea lor con
tinuă va fi în folosul nu numai al României și Statelor Unite, ci și al 
întregii comunități internaționale.

Cu sinceritate,
JIMMY CARTER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 

transmit cele mai cordiale salutări și sincere urări pentru un 
viitor plin de succes și fericire al poporului român și pentru feri
cirea dumneavoastră personală.

Interesul ambelor părți de a continua diâțdgul viu intre perso
nalități conducătoare ale țârilor noastre, reafirrfat. din nou cu ocazia 
vizitei ministrului afacerilor ekterne al Republicii Socialiste Româ
nia, domnul Ștefan Andrei, imi intărește î^rfederea că relațiile 
dintre Republica Federală Germania și Republica' Socialista Romania 
se vor dezvolta favorabil, și in viitor, spre binele oamenilor din 
țările noastre, in folosul ambelor state și al păcii in lume.

KARL CARSTENS
Președintele

Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEțVUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste-România
Este o mare plăcerâ pentru mine, cu ocazia. Zilei naționale a 

României — aniversarea ,eliberării — să transmit,, din partea po
porului arab’sirian și a mea personal, sincerele noastre felicitări și 
calde salutări Excelenței Voastre și poporului prieten al României.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, speranța că relațiile de 
cooperare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în inte
resul celor două popoare ale noastre.

Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate pentru poporul român.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

' Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Folosim plăcutul prilej al celei de-a 36-a aniversări a eliberării 

sociale și naționale, antifasciste și antiimperialiste a Republicii 
Socialiste România pentru a vă adresa dumneavoastră, poporului 
și guvernului român cele mai călduroase și cordiale felicitări din 
partea poporului revoluționar al Guineei, a. partidului-stat și a 
mea personal.

Salutăm marile victorii obținute de poporul prieten român in 
frunte cu partidul comunist pe care aveți onoarea să-l conduceți 
cu clarviziune.

Vă reafirmăm, in această fericită împrejurare, întreaga noastră 
solidaritate în lupta comună pe care popoarele noastre o duc împo
triva oricăror forme de dominație și exploatare a omului de către 
om și pentru făurirea unei lumi a păcii' și egalității intre toate 
națiunile.

Binevoiți a primi, dragă tovarășe, asigurarea sentimentelor mele 
de cea mai inaltă și prietenească considerație.'-‘t

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste l^mânia

în numele guvernului și poporului indonezianf- precum și al meu 
personal, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre felicitări 
cordiale cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca actualele relații de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre să continue și să se dezvolte în viitor.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de sănătate 
personală, precum și de progres continuu și fericire pentru 
poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

vă rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele sincere și 
cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
precum și pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii 
Socialiste România.

In numele reginei
INGRID

Regina Danemarcei 
Regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere pentru mine de a adresa. Excelenței Voastre, 

cu fericitul prilej al sărbătorii naționale a 'Republicii Socialiste 
România, in numele poporului turc și al meu personal, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de 
prosperitate poporului român.

IHSAN SABRI CAGLAYANGIL
Președintele a.i. al Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale vă prezint, în numele poporului 

italian, cele mai bune urări Excelenței Voastre, prosperitate și bună
stare poporului român.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia aniversării eliberării României, imi face plăcere să vă 

transmit, în numele poporului canadian, cele mai calde urări de 
pace, progres și fericire, dumneavoastră și poporului român.

Fie ca anul care va veni să aducă in continuare relații armo
nioase și cooperare între țările noastre. x.

Aștept cu plăcere să vă urez bun venit în Canada cu prilejul 
apropiatei dumneavoastră vizite din această toamnă.

EDWARD SCHREYER
Guvernatorul General al Canadei

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale, a Republicii Socialiste România, 

ne este deosebit de plăcut să exprimăm Excelenței Voastre, in 
numele nostru personal, precum și al guvernului și poporului nos
tru, cele mai calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate mereu crescindă, sub înalta și în
țeleaptă conducere a Excelenței Voastre, poporului român prieten.

Vă rugăm să primiți, Excelență, expresia înaltei noastre consi- 
derațiuni.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și al poporului Zimbabwe vă adresez 

dumneavoastră și poporului român felicitările mele sincere cu 
prilejul zilei naționale a țării dumneavoastră.

Dau o înaltă apreciere respectului și înțelegerii care există Intre 
România și Zimbabwe și sint încredințat că acestea se vor dezvolta 
și mai mult în viitor.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele conside- 
rațiuni.

CANAAN BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei dumneavoastră naționale, am marea 

plăcere de a transmite Excelenței Voastre, in numele guvernului și 
poporului Indiei, cit și al meu personal, cele mai calde felicitări și 
cele mai bune urări.

Sintem convinși că relațiile prietenești și cooperarea existente 
între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească, in 
interesul popoarelor noastre.

Vă rog să acceptați, Excelență, urările mele cele mai bune de 
sănătate personală, de progres continuu și fericire pentru poporul 
prieten al României.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și al poporului Bangladesh și în numele 

meu, vă, transmit, Excelență, calde salutări și felicitări din inimă 
cu ocazia fericită a Zilei eliberării României. Sînt ferm convins că 
prietenia și cooperarea strînsă care caracterizează relațiile dintre 
țările noastre prietene se vor întări pe viitor in interesul reciproc 
al celor două popoare ale noastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace, progres și 
prosperitate poporului român prieten.

ZIAUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență și, stimate domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi 

face o deosebită plăcere să vă transmit dumneavoastră, guvernu
lui și poporului Republicii Socialiste România, din partea guver
nului și poporului Republicii Federale Nigeria, precum și a mea 
personal, felicitările noastre și cele mai bune urări.

Am deplina încredere că relațiile cordiale și excelente care 
în mod fericit există între țările noastre vor continua să se dez
volte, contribuind la întărirea solidarității și colaborării noastre 
bilaterale, in folosul reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al 
păcii Și prosperității în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urările 
mele personale cele mai bune, împreună cu acelea ale guvernului 
și poporului Nigeriei, pentru sănătatea dumneavoastră personală și 
pentru pacea, prosperitatea și fericirea poporului prieten al 
României.

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria 
și Comandant suprem al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să transmit dumneavoastră, guvernului și po

porului român sincere felicitări din partea mea și a poporului Noii 
Zeelande cu ocazia aniversării Zilei naționale a României.

K. J. HOLYOAKE
Guvernator general al Noii Zeelandt
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Raport muncitoresc de ziua marii sărbători
Noi colective anunță

ÎNDEPLINIREA PLANULUI CINCINAL
Colan:

Prima șarjă 
de fontă cenușie 

la noul furnal

JUDEȚUL NEAMȚ:
27 de uniiăți economice

Muncind cu abnegație și elan 
revoluționar pentru a întîmpina 
marea sărbătoare de la 23 August 
cu realizări cit mai importante, co
lectivele de oameni ai muncii din 
27 de unități economice din jude
țul Neamț au raportat pînâ acum 
îndeplinirea prevederilor de plan 
pe întregul cincinal, succes care 
s-a obținut în principal pe seama 
creșterii productivității muncii. S-au 
creat astfel condiții ca pînâ 
la finele acestui an să se reali
zeze, peste prevederile cincinalului, 
o producție industrială în valoare 
de 5 miliarde lei, concretizată .în 
livrarea suplimentară a unor can
tități însemnate de produse chimi-. 
ce, strunguri carusel, țevi din oțel 
fără suduri, materiale de construc
ții și altele. (Ion Manea).

JUDEȚUL BUZĂU :
19 unități economice
Pînă ieri, 22 august. 19 unități 

economice din județul Buzău și-au 
realizat sarcinile ce le reveneau
pentru întregul cincinal la produc
ția globală industrială. Printre aces
tea se numără întreprinderea de

garnituri de frînă și etanșare Rm. 
Sărat, întreprinderea de aparate 
cale Buzău, întreprinderea de ma
teriale de construcții, Schela Berea, 
Turnătoria de fontă Rm. Sărat, în
treprinderea de sticlărie-menaj 
Berea și altele. Este de menționat 
că unitățile industriale din orașul 
Rm. Sărat și-au îndeplinit sarci
nile ce le reveneau pentru acest 
cincinal încă de la data de 15 iulie. 
De asemenea, 7 unități din județ 
și-au realizat sarcinile cincinalului 
la export. Pînă la sfîrșitul acestui 
an, cele 19 unități economice vor 
realiza suplimentar, peste prevede
rile planului cincinal, o producție 
industrială în valoare de 2,9 miliar
de lei. (Traian Baicu).

JUDEȚUL MARAMUREȘ:
18 unități industriale
în rîndul colectivelor de muncă 

din unitățile industriale maramu
reșene, care au raportat îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor 
pe actualul cincinal, ieri, 22 august, 
și-a înscris numele și întreprin
derea metalurgică de metale nefe
roase din Baia Mare. Pînă la finele 
anului, aici se va realiza o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 2 miliarde lei. în cursul a- 
cestui an, aici a intrat in funcțiu
ne o importantă capacitate de pre
lucrare a concentratelor cuproase 
— de 60 000 tone pe an — cu intro

ducerea unei tehnologii noi de pre
lucrare prin folosirea aerului îmbo
gățit în oxigen.

Cu aceasta, numărul unităților 
industriale din județul Maramureș 
care au îndeplinit pînă acum pla
nul cincinal se ridică la 18, între 
ele aflîndu-se și platforma minieră. 
(Gheorghe Susa).

JUDEȚUL VÎLCEA :
16 unități economice
în cinstea marii sărbători de 

astăzi, 16 colective de oameni ai 
muncii din județul Vîlcea raportea
ză îndeplinirea sarcinilor pe între
gul cincinal la producția globală 
industrială. între acestea se află 
întreprinderea minieră Rm. Vîlcea, 
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport, Grupurile de 
șantiere hidroenergetice Oltenia- 
Ardeal, Olt-Defileu și Olt-Inferior, 
Grupul de șantiere pentru construc
ții industriale Rm. Vîlcea, între
prinderea județeană de construcții- 
montaj. Se estimează ca, pînă la 
finele acestui an, cele 16 unități 
economice să obțină o producție 
suplimentară în valoare de 973 mi
lioane lei. De menționat faptul că, 
în județul Vilcea, planul producției 
globale industriale la zi este depă
șit cu peste 73 milioane lei, iar la 
producția netă cu 100 milioane lei. 
(Dorel Constantinescu).

Ieri, pe noua platformă siderur
gică de la Călan a intrat în probe 
tehnologice la cald furnalul nr. 3,

unde s-a elaborat prima șarjă de 
fontă cenușie. Noul furnal, de con
cepție și construcție românească, 
este prevăzut cu un sistem îmbună
tățit de insuflare a aerului, care va 
asigura un mers mai uniform și

un ritm intens de ardere, topire și 
elaborare a fontei, cu o productivi
tate a muncii ridicată. Furnalul 
se caracterizează printr-un grad 
înalt de mecanizare și automatizare, 
dispunînd de instalațiii de cîntă- 
rire și încărcare complet automa
tizate, instalații speciale de granu- 
lare a zgurii ; el va produce de două 
ori mai multă fontă decît cele două 
furnale vechi ale Călanului și va 
realiza un consum de cocs mai re
dus cu 30—50 kg pe tona de fontă. 
Odată cu noul furnal a intrat 
parțial în funcțiune și centrala 
termică. (Sabin Cerbu).

în bazinul Gorjului: 
Producția zilnică 

de cărbune 
a atins 90 000 de tone

Minerii din abatajele și carierele 
bazinului carbonifer al Gorjului au 
înscris un prestigios succes în cro
nica marilor fapte dedicate celei 
de-a XXXVI-a aniversări a zilei de 
23 August : extragerea unei canti
tăți de 90 100 tone lignit — nivel de 
producție care marchează realizarea 
angajamentului asumat în fața 
secretarului general al partidului și 
trecerea într-o etapă superioară a 
întrecerii pentru a da țării tot mai 
mult cărbune energetic. Eforturile 
minerilor gorjeni sînt orientate în 
prezent spre stabilizarea acestui 
nivel de producție și crearea condi
țiilor pentru a se obține, începind 
cu trimestrul IV, producții zilnice 
de peste 100 000 tone lignit, cu circa 
30 000 tone mai mult față de me
dia realizată în aceeași perioadă a 
anului trecut (Dumitru Prună).

JUDEȚUL ARAD
(Urmare din pag. I)
în condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 150 lei și creșterii de 2,4 
ori a volumului livrărilor la export 
în cursul acestui cincinal.

Asigurăm conducerea partidului, 
personal pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că toți cei ce trăim și 
muncim în județul Arad nu vom 
precupeți' nici un efort pentru a 
realiza sarcinile pe acest an și pe 
întregul cincinal, creînd astfel o 
bază solidă pentru înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al XII-iea al 
partidului, contribuind astfel la 
înaintarea patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres, la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

JUDEȚUL BACĂU
(Urmare din pag. I)
în orașele și centrele muncitorești 
din județ 19 619 apartamente, cu 
4 800 mai multe decît în anii 1966— 
1975. Pînă la finele acestui an se 
vor realiza, peste prevederile pla
nului cincinal, aproximativ 3 600 de 
noi apartamente.

Și-au onorat, de asemenea, sar
cinile actualului cincinal colecti
vele a 40 de unități economice. De- 
vansul înregistrat va permite rea
lizarea, pînă la sfîrșitul anului, a 
unei producții globale industriale 
de aproape 10 miliarde lei peste 
prevederile cincinalului ; 14 între
prinderi industriale și-au onorat sar
cinile de export pe întregul cincinal.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comi
tetul județean Bacău al P.C.R. se 
spune : Folosind acest prilej sărbă
toresc, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Bacău vă asi
gură, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, urmin- 
du-vă neabătut exemplul, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
înfăptui in mod exemplar sarcinile 
și angajamentele asumate pentru 
anul 1980. In felul acesta se vor 
crea condiții tot mai bune pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective ale celui de-al XII-iea 
Congres al partidului, pentru înde
plinirea ritmică, încă din primele 
zile ale anului 1981, a prevederilor 
cincinalului viitor, ferm convinși că 
prin aceasta vor contribui și mai 
mult la strălucirea și măreția țării 
noastre — Republica Socialistă 
România.

TINERETUL ȚĂRII
(Urmare din pag. I)
an al actualului cincinal, urmînd 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, ne angajăm solemn 
să nu precupețim nici un efort, să 
acționăm cu pasiune și dăruire co
munistă, revoluționară pentru de
pășirea angajamentelor pe care ni 
le-am asumat în fața partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mal 
iubit fiu al poporului nostru, prie
tenul și îndrumătorul apropiat al 
tineretului, contribuind în acest fel 
la continua înflorire și ridicare a 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres, civilizație și bunăstare.
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Acum,
sub cer de August
Prin vremi, ne-a fost destinul : înalt și plin de slavă 

avem, de bună seamă, cu ce să ne mîndrim 
răpuși de glonț sau spadă, de flăcări sau otravă 

ei, toți martirii țării, ne sînt îndemn sublim 
n-au asuprit pe nimeni, ei doar iși apărară 

nevoile, și neamul și sărăcia lor 
apleacă-ți fruntea astăzi, adine, cinstită țară 

prin jertfa lor mai falnic e steagul Tricolor.

Aceste vechi izvoare de pilde și de glorii 
și datinile toate, cu-al lor alai splendid 

au fost repuse-n drepturi și-nveșmîntate-n glorii 
prin geniul fără seamăn al marelui Partid 

el este fala noastră, lumina veșnic vie 
intre trecutul țării și viitorul ei 

instaurind dreptatea în dulcea Românie 
zidi o eră nouă și-un strălucit temei I

In existența noastră de luptă, austeră
noi n-am trăit etapă mai rodnică nicicînd 

ca în acest deceniu și jumătate — eră
a înfloririi noastre pe-acest străvechi pămînt 

ne amintim cu toții, emoția ni-e mare
iar inimile-n piepturi ca și atunci, tresar 

parc-a fost ieri... o vară adine tulburătoare
o prospețime-n aer și-un cer ca de cleștar

Cimpii, și munți, și ape se deșteptau la viață 
se ridica un abur jilav de pe păduri 

privighetori măiastre vesteau spre dimineață 
un răsărit de soare răscolitor și pur 

luceafărul de ziuă topea argint pe steme 
primenitoare rouă sclipea în ierbi și flori 

întreagă slava firii ne prevestea o vreme 
a. unei mari Renașteri pentru un brav popor

A fost Congresul IX tribuna temerară 
a celui ce ne este strateg și făurar 

atunci, Partidul nostru, conducător de țară 
ne-a strins și mai puternic sub flamura-i de jar 

mari energii și forțe porneau atunci, în vara 
lui *65,  ca lava unui vulcan de dor 

ca apele desprinse din ghețuri, primăvara 
entuziast, poporul, cinta sub Tricolor

II atrăgeau chemarea de tunet a dreptății 
democrația, pacea și setea de progres 

toți vulturii și zimbrii dădeau onor Cetății 
incuviințind, din cronici, istoricul Congres 

dar toate-aceste fapte erau cu neputință 
fără făptura demnă a unui brav tribun 

un jurămînt de luptă, iubire și credință 
el a rostit in fața pămintului străbun

Ne-a învățat că țara mai are datini multe 
și dulce mai e limba- lăsată din bătrîrli 

că imnurile sacre din nou pot să le-asculte 
toți fiii României, in țara lor stâpini 

iar vechii Constituții i-a dat mai noi veșminte 
triumfuri ale cinstei și echității legi I 

în fiece domeniu pecetea lui se simte 
instaurind principii și rinduieli întregi

«
Izbînzile acestea frumoase și bogate 

precum stejarul falnic dintr-o sămînță doar 
atunci se plămădiră și izvorit-au toate 

din fagurii acelui Congres vizionar
Acum, sub cer de August, la marea sărbătoare 

ni-s inimile orgă și gindurile flori
jurind pe veci credință Partidului cu care 

spre zarea comunistă urcăm biruitori I

Corneliu VADIM TUDOR J J

CONȘTIINȚA FAPTEI,
CONȘTIINȚĂ VIITORULUI

FAPTUL DIVERS
O noua descoperire la Sarmizegetusa

“I

I
I

Am străbătut de curînd 
mai bine de jumătate din 
peisajul geografic al tării 
la volanul acestei mașini 
care se numește „Dacia" 
și care a intrat atît de fi
resc în reflexul comodită
ții cotidiene a populației 
îneît pentru mine numai 
e de mult nici o mirare că 
la noi se produc automo
bile și nu ne despart nici 
4 decenii de împrejurarea 
cînd un asemenea vehicul 
pe drumurile publice, cite 
erau și cum erau atunci, 
reprezenta un eveniment 
ca în poezia lui Topîrcea- 
nu. Am străbătut, zic, 
mai bine de jumătate din 
chipul de pîine al Româ
niei de azi și, ca fost re
porter la începutul revo
luției noastre, sînt obligat 
să vă spun că „schimba
rea la față" e, cum bine 
știți și dumneavoastră, 
extraordinară. Aici nu e 
vorba de a cîntări adjec
tivele ca nu cumva să fim 
suspectați de cineva de 
propagandă demagogică, 
iar noi nu mai avem ne
voie să ne facem noi în
șine propagandă. Cele 
două intrări ale Pi- 
teștiului — din care 
nu mai țin minte de- 
cit Strada Mare cu ma
ghernițele ei sordide, unde 
se făceau și se desfăceau 
„afaceri" cu țuică bătrînă 
și cu porumb cărat în care 
cu coviltire — sînt, azi, 
intrările unui oraș de an
vergură europeană și sen
timentul pe care l-am 
trăit e că urbea gîfîie pur 
și simplu sub presiunea 
asaltului civilizat. Un bu
levard la Galați e, de fapt, 
o stradă americană exact 
ca în cele mai bune filme 
despre America, iar ci
neva îmi spunea că e foar
te apropiat momentul 
cînd granița dintre Galați 
și Brăila va fi foarte greu 
de trasat pentru că nu se 
va mai ști unde se ter
mină metropola Galați și 
unde începe Brăila sau 
invers. Am traversat, 
noaptea, această punte 
vremelnică dintre cele 
două orașe sub o ploaie 
de stele industriale ; nu 
se poate să nu simți ini
ma bătînd puternic în

piept văzind că acest un
ghi geografic — atît de 
semnificativ altădată pen
tru pustiul Bărăganului șl 
atît de propice legendelor 
— a devenit o constelație 
a celei mai moderne teh
nologii. La Rîmnicu Vîl
cea, unde m-am și născut 
și unde am petrecut anii 
primei instrucții liceale 
și adolescența, nu mai 
cunosc aproape nimic : 
aștept toamna să văd cum 
va arăta acest „oraș al 
pensionarilor" care e a- 
cum un șantier exact ca 
și cum ar fi fost descris 
de autorul cărții „Amin
tiri despre viitor". Ca să 
nu mai vorbesc de casa 
științei și tineretului a-

fără omul, și el nou, al 
României noi.

* Repet o convingere în
temeiată pe atîta amar de 
experiență și din partea 
mea că un milion de zi
duri nu fac totuși pînă la 
urmă cît o secundă de 
conștiință, însă fără a- 
ceastă secundă de con
știință nouă n-ar fl fost 
posibil nimic din ceea ce, 
azi, constituie mîndria 
noastră.

Astfel încit dincolo de 
orașe noi și de uzine noi 
și de șantiere și de fur
nale înalte și de creșe șl 
de școli și centre uni- 

■. versitare în tîrguri ca 
Baia Mare, și Bacău și 
Suceava și Piatra Neamț,

Dinu SARARU

mintind de sediul O.N.U. 
La Drăgășani, un primar 
tînăr de 33 de ani a dina
mitat pur și simplu tîrgul 
proceselor fără sfîrșit și 
al cîrciumilor și mă uit la 
o casă în care a locuit 
Gib Mihăescu și-mi dau 
seama că e de pe altă 
lume. Oltul e azi de fapt 
mi un rîu, de la Cozia 
pînă dincolo de Drăgășani, 
ci un lanț de lacuri și 
inele slujind turbinele hi-v 
drocentralelor. Au apărut) 
pescărușii sub dealurile 
cu vii.

Nu e nici o demagogie, 
nu e ușor să recunoști 
azi România, de acum 36 
de ani, cîți se. împlinesc 
de la 23 August 1944. Și 
mă gîndesc că oricît am 
fi fost de vizionari atunci 
tot n-am fi izbutit să ne 
închipuim fața României 
din august 1980 1

însă toate acestea, cîte 
sînt și cîte dumneavoas
tră le cunoașteți la fel de 
bine ca reporterul și mai 
bine decît el, fiindcă au 
fost făcute și au devenit 
realitate sub ochii dum
neavoastră și sub mîinile 
dumneavoastră și cu efor
turile dumneavoastră și 
cu sacrificiile dumnea
voastră și cu visele dum
neavoastră de mai bine, 
— toate acestea n-ar fi

unde nu se întîmpla în- 
tr-adevăr niciodată nimic 
și unde evenimentele le 
producea cîte un moș Ni- 
chifor Coțcariu, transpor- 
tînd o măicuță de la o 
mănăstire la alta, prin 
pustietăți primejdioase 
pînă și pentru fețele bise
ricești, dincolo de toate 
acestea sau mai exact îna
intea lor și ca demiurg al 
lor se cuvine să vorbim 
despre om căruia atît de 
comod îi zicem nou, pen
tru că și această denumire 
a devenit firească în pei
sajul spiritual al Româ
niei. Să nu uităm așadar 
că revoluția a început cu 
oameni care visau necon
tenit o soartă .mai bună și 
pe care au început s-o 
facă mai bună învățînd în 
timpul lucrului s-o facă 
mai bună. A fost și con
tinuă să fie un proces și 
el la rîndul lui extraor
dinar — și iar adjectivul 
nu e al arsenalului pro
pagandei. Știți dumnea
voastră că la Govora 30 
de kilometri de uzine și 
fabrici moderne au fost 
construiți cu generația 
care abia s-a desprins de 
prunul pe care-1 scutura 
ca să facă un kil de țui
că, să plece cu el la vale 
după porumb pentru mă
măligă ? Știți foarte 
bine, fiindcă chiar dum

neavoastră pentru care 
scriu eu acum, sînteți 
aceia.

La Galați, acum două 
săptămîni cînd a pornit 
oțelăria modernă cu in
stalații electronice la ni
velul tehnologiei japone
ze, oțelarii români nu 
treceau cu media de vîr- 
stă de 25 de ani. Nu se 
poate să nu vorbești des
pre acest om nou, despre 
lumina nouă a ochilor 
lui, izvorînd din conști
ința de sine a unei țări 
independente și libere, 
stăpină pe soarta ei. Nu 
se poate să nu vorbești 
despre acest om nou și 
despre vocația lui ex
traordinară de a se inte
gra unui rit constructiv 
unic în lume după ce sute 
de ani traversase istoria 
cu carul cu boi. La noi 
metafora simbolică era 
cuprinsă în versurile 
„Trece un car cu boi pe 
drum / Scîrțîind din roți 
alene". Iar azi producem, 
în mai puțin de o săp- 
tămînă, tot atît oțel cît 
în întregul an 1938. 
Cine produce ? Cine fa
brică automobile, loco
motive electrice, avi- 
oane cu motoare Rols, 
vase oceanice, platforme 
de foraj marin, hoteluri 
intercontinentale, maca
rale turn etc., etc. dacă 
nu un om nou 7! Secun
da de conștiință, de con
știință comunistă a in
cendiat mentalitatea pa
triarhală. România tînă- 
ră de azi se află pe mîi
nile unor oameni cu gîn- 
dire nouă și tînără, cu
rajoși, privind in viitor 
și clădind viitorul cu con
vingerea că n-a fost 
ușor, că nu e ușor și că 
nu va fi ușor, dar a fost, 
este și va fi și demn, și 
drept, și sigur drumul pe 
care ni l-am ales, după 
cum înainte mergător a 
fost, este și va fi pe a- 
cest drum comunistul. 
El, de 36 de ani, 
duce România înainte. 
Cu el a început se
cunda de conștiință care 
a făcut posibilă România 
pe care, azi, o îmbrăți
șăm, a noastră, socialis
tă la 36 de ani de la re
voluția începută la 23 au
gust 1944.

Profesoara Adriana Rusu, mu- 
zeograf-arheolog la Muzeul jude
țean Deva (Hunedoara), ne anunță 
o nouă descoperire arheologică. 
Este vorba despre turnul rectangu
lar (prezentat parțial in imagine) 
descoperit pe terasa a Xl-a a incin
tei sacre, incrustat in zidul de sus
ținere a terasei sanctuarului vechi 
de calcar de la Sarmizegetusa, da
tină din vremea lui Burebista. A 
fost scos la iveală și un sistem de 
canalizare pentru apă cu conducte 
de ceramică. De asemenea, in ca
drul lucrărilor de consolidare a zi
dului cetății de refugiu, pe blocu
rile de calcar au fost descoperite 
noi însemne și inscripții ce amin
tesc de legiunile I, II, IV și VI 
romane participante la războiul 
daco-roman. Tot in timpul lucrări
lor de consolidare au apărut noi 
materiale arheologice: obiecte din 
ceramică, fier, piese arhitecturale, 
piroane, cuțite, virfuri de lănci, 
săgeți dacice și romane.

Sînt tot atitea dovezi ale civili
zației dacice pe aceste locuri încăr
cate de nenumărate fapte nepieri
toare din istoria poporului nostru.

Există vreo legătură 
între soare și biscuiți? 
Există Și încă o legă
tură foarte... călduroa
să, așa cum ne asigură 
directoarea întreprin
derii de morărit, de- 
corticat, paste făinoa
se și produse de pani
ficație din Craiova, 
Rodica Bitoianu. „Bis
cuiții pe care-i vedeți 
in fotografie — ne 
spune directoarea — îi 
fabricăm numai cu a- 
jutorul... soarelui. Am 
amplasat pe acoperișul 
unității zece panouri 
care captează energia 
astrului zilei, 
rindu-ne încălzirea a 
peste 600 litri de apă 
la o temperatură de 
peste 60 grade Celsius, 
în fiecare lună cu apa 
încălzită de soare, fără 
să ne coste nici un leu, 
fabricăm cite 200 000

Soarele și ...biscuiții

asigu- kg biscuiți, 
mult : întrucit 
nu consumăm 
cantitatea, am instalat 
un rezervor pentru 
stocarea apei calde 
din timpul zilei, pe 
care o utilizăm noap-

Ba, mai 
uneori 

toată

tea, atunci cind soare
le iși face... rondul pe 
alte meridiane. Pentru 
viitor ne gindim la 
folosirea căldurii so
lare și la fabricarea 
plinii".

lată încă o veste 
ca... plinea caldă.

SIMFONIA FRĂȚIEI
Nu de mult, după o 

lungă călătorie cu auto
mobilul, în drum spre 
Brașov ne-am oprit pe un 
pod peste Olt. Par
curgeam, la întoarcere, 
drumul plin de păduri și 
dealuri și ochii ni se scăl
dau in priveliștea ziduri
lor restaurate ale cetăți
lor săsești, simțeam mi
rosul pămintului de aur 
abia cosit, priveam silue
tele combinelor, apoi tur
nurile industriale ale 
Brașovului. In orașul 
unde vîntul m-a mîngîiat 
timp de o lună de zile am 
fost deseori pieton in pia
ța mică a Bisericii Negre 
și pe strada Porții. Cînd- 
va, pe această stradă lo
cuia Gheorghe Barițiu, 
iar pe lingă statuia lui 
Honterus și a școlii de
numite azi după nume
le lui — la o distanță de 
numai cîțiva pași — stă
tea Paul Richter, compo
zitorul. In aceste zile de 
august febril, mareînd a 
36-a aniversare a elibe
rării, mi-am adus aminte

că în timpul călătoriei 
mele am trecut prin locu
rile unde s-au născut Be- 
nedek Elek și Csere 
Jănos.

Strada ce ducea odini
oară la poarta ce se des
chidea spre Țara Bîrsei 
este, azi, vadul comercial 
al orașului și, hălăduind

i

spre Tîmpa, trece pe lîn- 
gâ clădirea școlii pe care 
cindva a condus-o bătrî- 
nul Szemler Ferenc și 
in care a învățat tinărul 
Szemler Ferenc, poet în 
ale cărui versuri se auzeau 
vocile unui august de 
început.

Barițiu, Benedek Elek,

SZASZ Jănos

pe pietrele ei, mă urmă
rea amintirea lui Sala- 
mon Erno și a lui Nicolae 
Cristea, care și-au scris 
aici și și-au citit aici 
manifestele lor incandes
cente, tot atîtea chemări 
la" marea avîntare revolu
ționară a. timpurilor. îmi 
străfulgera și amintirea 
lui Mattis Teutsch, care, 
cu cîteva culori și cu va- 
riațiunea cîtorva figuri 
geometrice, prefigura în 
tablourile sale alte rela
ții, de dreaptă orînduire, 
ce aveau să vină. Iar 
dacă, sub vechile ziduri 
ale cetății, omul pornește

Salamon Erno și Nicolae 
Cristea, Mattis Teutsch și 
Richter, pe mai multe 
voci, au cîntat o singură 
melodie, au înnobilat spi
ritele cu culori, forme, 
mpzică și cuvinte, au vor
bit aceeași limbă, cea a 
frăției. Ei m-au condus 
prin Brașov, s-au oprit 
eu mine prin ulițele sale 
vechi la fel ca și la Aita 
Mare și Apața și pe po
dul Oltului care leagă 
cele două așezări. Pe mal 
trecea un lung șir de ca
mioane, dar motoarele 
lor nu învingeau liniștea 
și pe pod se auzeau clar

și frumos că Dunărea și 
Oltul „la fel se îngînă".

De pe acel pod arh vă
zut pînă la Timișoara 
mea. Pe cerul senin au 
apărut parcă primele ste
le ale primei nopți care 
de atunci nu au căzut de 
pe bolta amintirilor mele. 
Și pînă acolo, pînă la po
dul de peste Olt, se auzeau 
clar, ca în prima noapte 
a acelui august 1944 de 
neuitat, vocile la care răs
pundeau viorile cîntînd 
la unison un imn al zile
lor noastre. Există simfo
nii nețerminate și simfo
nii care nu se pot termi
na. Pentru că multitudi
nea temelor se adună, din 
departe, în infinit cu 
puterea vieții, și se 
transformă într-un for
tissimo în prezent, un 
prezent ce unește mai de
parte și înainte, în pu
terile lui august, aducînd 
cu sine bucuria, munca, 
gîndurile, ca un imn din 
adincurile inimilor noas
tre, ca un imn al certi
tudinilor.

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
i 
i 
i
i
i
i
i 
i

Cititorul nostru Oc
tavian Sălăjanu ne tri
mite această imagine 
cu cei trei viței aduși 
pe lume de joiana ce
tățeanului Iosif Balog 
din comuna Popești, 
județul Bihor Toți 
trei sînt sănătoși, fru
moși și mari.. pofti
cioși la mîncare. Fapt 
pentru care, în numai 
două luni, au și ajuns 
la cite 80 kilograme 
fiecare.

Poate că se va în
treba cineva din ce 
pricină joiana a „po
zat" in planul al doi
lea. Se pare că ține si 
fie mai țanțoșă in vii
toarea imagine, peste 
cîteva luni (acum se 
află din nou in gesta
ție), cind s-ar putea 
sd-și depășească pro
priul record.

Frumoși șl... pofticioși

„Arborele de fler" t
Stațiunea tinerilor naturaliști din 

Timișoara — unică de acest fel in 
țară — se mîndrește cu o colecție 
de aproape 1000 de specii de plan
te de pe toate meridianele Printre 
rarități se numără arborele de ca
fea, ananasul, vanilia, eucaliptul, 
arborele lalea, arbqjele de plută 
orhideele, bananierii...

O plantă unicat nu numai pentru 
colecția stațiunii, ci și in țara noas
tră este „arborele de fier". Origi
nar din Persia acesta are un lemn 
foarte dur și rezistent — de unde 
și denumirea — constituind un ex
celent material pentru lucrările de 
sculptură. De la un singur și firav 
exemplar procurat in urmă cu 15 
ani, stațiunea a ajuns, printr-o asi
duă și răbdătoare muncă de cerce
tare, să aibă acum cinci arbori de 
fier. Mulți înainte I

și corespondenții „Scinteii"
Rubrică realizată de Petre POPA

II
I
II
i
ii
I
I
I

I
I
I
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DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism La eroilor sovietici

Tovarășului RICHARD ANDRIAMANJATO
Președinte național al Partidului Congresul 

pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.)

Tovarășei GISELE RABESAHALA
Secretar general al A.K.F.M.

ANTANANARIVO
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcțiile de președinte național 

și, respectiv, secretar general ai A.K.F.M., vă adresez, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes, de prosperitate și 
progres poporului malgaș prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a XXXVI-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, vineri dimineața au 
avut loc în Capitală solemnități în 
cadrul cărora au fost depuse .coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, Monumen
tul eroilor patriei și Monumentul 
eroilor sovietici.

La solemnități au participat, to
varășii Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș,' Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, membri 
ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali activi 
și in rezervă, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
conducători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
delegații ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae

La Monumentul eroilor patriei La Cimitirul militarilor britanici

Recepție oferită de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român,
Consiliul de Stat și Guvernul
Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
Șinici Takahara, membru al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ja
ponez, Țutomu Hoșino, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, Claude 
Estier, membru al Biroului Executiv 
al Partidului Socialist Francez, Pius 
Msekwa, secretar național executiv 
al Partidului Revoluționar din Tan
zania, Milton Rede Paredes, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Honduras, Ah
med Dajjani, membru al Comitetu
lui Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, grupul 
de activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condus de 
Obuscenkov Lev Konstantinovici, 
deputat in Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., secretar al Comitetului 
de ținut Habarovsk al P.C.U.S.,
grupul de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condus de Giao Xiao- 
guang, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, prim-secretar al Comitetului 
regiunii . autonome Guangxi-Zhuang 
al P.C. Chinez, Eulalia Quintana, 
activistă a C.C. al Partidului Comu

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ministerului Apărării Na
ționale, Ministerului de Interne, Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și Consi
liului popular municipal, Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor, de 
război împotriva fascismului, precum 
și din partea unor mari întreprinderi 
bucureștene.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

Companii de onoare, formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și for
mațiilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, au prezentat 
onorul.

nist din Cuba. Charles S. Batheas 
Mallomb, membru al C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, Hussein 
Mroue, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Libanez, Adalbert 
Owona, consilier al secretarului po
litic al Partidului Uniunea Națio
nală Cameruneză, Francisco Fortu
nato Pires, membru al Consiliului 
coordonator al Secretariatului Miș
cării pentru Eliberarea Insulelor 
Sao Tome și Principe, Abdulkadir 
Hagi Mohamed, membru al C.C. al 
Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Biroului gene
ral pentru organizarea și mobilizarea 
maselor, dr. Yusuf Aii Osman, mem
bru al C.C. al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, alți oaspeți 
de peste hotare.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, atașați militari, alți piembri ai 
corpului diplomatic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cordial, In timpul recepției, 
cu oaspeții de peste hotare.

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

A fost Intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
au fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți ay păstrat momen
te de reculegere. S-a primit apoi 
defilarea companiilor de onoare.

★
în aceeași zi, la Cimitirul milita

rilor britanici căzuți pe teritoriul ță
rii noastre în lupta împotriva fascis
mului au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, Ministerului Apărării 
Naționale și Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Ilfov.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Ioniță, viceprim-ininistru al

guvernului, Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Vasile Mușat, președin
tele Consiliului popular al județului 
Ilfov, membri al Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai ambasa
dei.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost i intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia depunerii coroane
lor de flori, asistența a primit defi
larea companiei militare.

Au mai fost depuse coroane și 
jerbe.de flori la monumente și cimi
tire ale eroilor români din Capitală 
și din alte localități, precum și la 
monumente și cimitire ale eroilor so
vietici aflate pe .teritoriul României. 

(Agerpres)

vremea

teatre
SÎMBATA. 23 AUGUST

• Teatrul Național (sala mică) î 
Idolul și Ion Anapoda — 19.30; (la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
împliniri — spectacol de sunet și 
lumină — 20,30: 21,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles?
— 19.
• Teatrul Mic : Recital de muzică 
folk — Nicu Alifantis — 19,30; (ro
tonda scriitorilor din Cișmigiu) : 
Statornici pe acest pămînt — 
spectacol de sunet și lumină —
21.30.
• Teatrul Glulești (sala Majes
tic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină —- 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C Tă- 
nase44 (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : La fîntina dorului —
10.30.
• Ansamblul de estradă al arma
tei (la grădina de vară din intr. 
Brezoianu) : Pe aripile tinereții
— 20.

DUMINICA, 24 AUGUST

• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19; (la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
împliniri — spectacol de sunet și 
lumină — 20,30 : 21,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere —- 19: (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau 
cei patru Beatles ? — 19.
• Teatrul Mic : Recital de muzică 
folk — Nicu Alifantis — 19.30; (ro
tonda scriitorilor din ' Cișmigiu) : 
Statornici pe acest pămînt — 

spectacol de sunet și lumină —
21,30.
• Teat tul Giu Iești (sala Majes
tic) : Opinia publică — 20.
• Teatrul evreiesc de stat ; In
tr-un ceas bun — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20
• Ansamblul de estradă al arma
tei (la grădina de vară din intr. 
Brezoianu) : Pe aripile tinereții 
— 20.

cinema
• ...Am fost șaisprezece : SCALA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Vis de gloriePATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FAVO
RIT — 9,30; 12; 15,15; 17,45: 20,15, 
MODERN — 9; 11.30: 14; 16.30; 19, 
la grădină — 20,30.
• 24 august : Șaua de argint: PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 11,30; 15; 18.
• Revanșa : STUDIO — 10: 12? 
14; 16; 18; 20.
« Detașament cu misiune specia
lă : LUCEAFĂRUL — 9: 11,15:
13.30: 16; 18; 20.
• Moarte pe Nil ! CAPITOL — 
8,30; 11,15; 14; 17: 20, la grădină
— 20,30.
• Un ostatic în plus : GLORIA — 
9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15. GRT- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 10:
20.15.
• Elvis și prietenii săi — 9; 11: 
13, Ion. Blestemul pămîntulul, 
blestemul iubirii — 15: 19 ; DOI
NA.
• Rebelul t EXCELSIOR — 9î 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20 15, TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20.
• 39 de trepte : FESTIVAL — 9; 
11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.15.
• Ultima jertfă : CENTRAL — 9: 
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Sub patru steaguri : VICTORIA

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
Sărbătorim, la 23 August, 36 de ani de la începutul revoluției de eli

berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România. 
Acest moment epocal din viața patriei este cinstit de întregul popor — 
strîns unit in jurul gloriosului nostru partid comunist, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — intr-un climat de puternic entu
ziasm politic și în muncă. Marile transformări revoluționare, realizările 
remarcabile dobîndite în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai al poporului dau strălucite dimensiuni anilor socia
lismului, îndeosebi ultimului deceniu și jumătate de cînd la cirma noilor 
noastre destine să află tovarășul Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al 
națiunii, ctitorul României moderne, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane.

La marea noastră sărbătoare națională, aducem un fierbinte omagiu 
comuniștilor și antifasciștilor, tuturor luptătorilor patrioți care, acționînd 
cu eroism și spirit de sacrificiu pentru cauza libertății și independenței 
patriei, au asigurat victoria insurecției din august 1944, a revoluție; de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Cinstim, 
totodată, cu profundă venerație memoria ostașilor români care au luptat 
pentru eliberarea țării și s-au acoperit de glorie nepieritoare în bătăliile 
pentru zdrobirea Germaniei naziste.

Un cald omagiu aducem, în acest moment, eroicilor ostași sovietici 
care au contribuit la eliberarea patriei noastre și au dat cele mai mari 
jertfe pentru salvarea omenirii de robia fascistă. Acordăm, de asemenea, 
cinstire memoriei militarilor celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, a 
luptătorilor antifasciști de pretutindeni.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și 
generali,

Purtînd în inimi, ca pe o flacără vie, pilda luminoasă a înaintașilor, 
a contingentelor anterioare, mîndri de prezentul socialist și viitorul comu
nist al patriei, eonsacrați-vă toate forțele înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului și statului, îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce revin armatei din istoricele documente ale Congresului al XII-lea 
al partidului, executării înlocmai a ordinelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al forțelor noastre armate I

Dăruiți-vă întreaga energie, toată capacitatea de muncă asigurării unei 
calități noi, superioare, întregului proces de pregătire de luptă și politică, 
ridioării permanente a capacității combative a unităților și marilor unități, 
întăririi necontenite a ordinii și disciplinei militare, îngrijirii și mînuirii 
la perfecție a armamentului și tehnicii moderne din înzestrare, îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de onoare încredințate pe frontul construcției 
economice !

La înalta școală de educație politică și patriotică a armatei, acționați 
cu abnegație și responsabilitate pentru a vă forma ca luptători iscusiți, 
ca ostași și cetățeni de nădejde ai țării, gata în orice moment ca, împreună 
cu întregul popor, să slujiți cu credință și spirit de sacrificiu cauza sacră 
a apărării cuceririlor revoluționare, a independenței, suveranității și inte
grității României socialiste !

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a eliberării patriei de sub dqmi- 
nația fascistă, vă adresez calde felicitări și vă urez noi și importante 
succese în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă revin I

In cinstea- acestei sărbători,
ORDONI,

în ziua de 23 August, la București se vor trage, în semn de salut, 
21 salve de artilerie 1

Trăiască oca de-a XXXVI-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă din România 1

Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu !

Trăiască patria noastră liberă șl independentă — Republica Socialistă 
România I

Ministrul apărârii naționale, 
General-maior 

CONSTANTIN OLTEANU

ctnd, temporar, va ploua. Apoi, ploile, 
mai ales sub forma de, averse, vor 
deveni locale. In București î Vreme 
răcoroasă, mal alea la începutul inter
valului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi ce vor avea șl ca
racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice, vînt moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 12 și 1S grade, 
iar cele maxime între 22 și 25 de grade. 
(Cornellu Pop, meteorolog de serviciu).

Ieri, la Buftea

4 fost inaugurată casa 
de cultură a sindicatelor

Locuitorii orașului Buftea benefi
ciază de un nou lăcaș de cultură. 
Amplasată în centrul localității, casa 
de cultură a sindicatelor, realizare 
arhitectonică remarcabilă, dispune de 
o mare sală de spectacole și 
proiecție, bibliotecă, săli, de lec
tură, de repetiții și alte spații și do
tări pentru cercurile foto, arte plas
tice, balet, muzică. La inaugurare au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
județene și orășenești, de partid și 
de stat, numeroși cetățeni. Cu acest 
prilej, teatrul județean, orchestra de 
muzică populară „Doina Ilfovului" și 
formații artistice de amatori au pre
zentat în fața a numeroși oameni aî 
muncii spectacolul festiv „La ceasul 
marii sărbători". (Lucian Ciubotarul.

AZI, LA FOTBAL •
• Astăzi se desfășoară meciurile 

etapei a 4-a a campionatului divi
ziei A la fotbal. în Capitală: Sportul 
studențesc — Politehnica Iași (sta
dion „Autobuzul") și Steaua — Poli
tehnica Timișoara (stadion „Steaua").

în țară: Corvinul Hunedoara — 
F.C.M. Galați; F.C. Olt — Universita
tea Craiova ; F.C. Argeș Pitești — 
Progresul Vulcan ; Jiul Petroșani — 
Chimia Rm. Vilcea; F.C. Baia Mare — 
Dinamo ; F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș ; S.C. Bacău — Universitatea 
Cluj-Napoca.

Cu excepția meciului de la Baia 
Mare, programat la ora 16,00, toate 
celelalte partide încep la ora 18.

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Tovarășul Iile Verdeț, prim-ml- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, vineri di
mineața, pe Luciano Valero, minis
trul agriculturii și • creșterii anima
lelor din Venezuela, aflat în vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
a fost relevată evoluția ascendentă 
a raporturilor româno-venezuelene, 
arătîndu-se că un rol hotărîtor în 
amplificarea acestora l-au avut înțe
legerile stabilite la nivelul cel mal 
înalt. în același timp, s-a apreciat 
că există largi posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării dintre Româ
nia și Venezuela în domeniul agri- 
culturif și industriei alimentare, 
precum și în alte sectoare de interes 
reciproc.

La primire a participat tovarășul 
Angelo Miculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare.

A fost prezentă Olga Lucila Car
mona. ambasadorul Republicii Vene
zuela la București. (Agerpres)

SOSIREA IN capitală 
A TOVARĂȘULUI 

SANTIAGO CARRILLO
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, vineri 
după-amiază a sosit în Capitală to
varășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei Spaniei la București.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

7,45 Sub semnul mărețului August 
Program de cîntece patriotice

8,00 TRANSMISIUNE DIRECTA DE LA 
DEMONSTRAȚIA OAMENILOR 
MUNCII CU PRILEJUL CELEI 
DE-A XXXVI-A ANIVERSARI A 
REVOLUȚIEI DE EOBERARE SO
CIALA ȘI NAȚIONALA, AN
TIFASCISTA ȘI ANTIIMPERIA- 
LISTA DIN AUGUST 1944

12,00 Bun sosit frumoasă zi de August !
12.20 Pagini alese din cartea muzicii ro

mânești.
13,00 Telejurnal
13,10 Mozalo de sărbătoare.
16,00 Fotbal : F.C. Baia Mare — Dinamo 

București In «campionatul național 
divizia ,,A". (Transmisiune direc
tă de la Bala Mare) ,

18,05 In prim-plan — cercetarea științi
fică. (Documentar artistic) • 

18,35 Melodii noi, șlagăre noi
10.50 1001 de seri "

PROGRAMELE 1 ȘI 1
10,00 Telejurnal
15.40 ZI de august, zi de glorii. (Spec

tacol literar-muzical)
20.55 23 August 1944. XXXVI. Perspecti

vă istorică și contemporană (in).
21.25 Film artistic : „Stejar — extremă 

urgentă". Producție a Casei de 
filme 5

22.55 Telejurnal
23.15 Nocturnă TV — program muzical

PROGRAMUL 2
13.10 Concert popular
14.30 Teatru TV : „Passacaglia" de Titus 

Popo viei
16.10 Constelații muzicale
18.50 1001 de seri

DUMINICA, 24 AUGUST
PROGRAMUL 1

0.30 Film artistic pentru copil: „Ti
nerețe fără bătrînețe"

11,00 Viața satului
12.00 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13.00 Telex
13,06 Voie bună in zi de august. (Spec

tacol cu public).
14,00 Woody, ciocânitoarea buclucașă. 

Desene animate
14.20 Voie bună In zi de august (par

tea a n-a)
15.30 Telesport
17.20 Destinul unor așezări
17.50 Cutezători spre viitor.
19.00 Telejurnal
19.20 Gala bucuriei (I).
20.30 Film artistic : „Vis de ianuarie". 

Premieră TV. Producție a Casei de 
filme Cinci

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Tara cintecelor mele
11.10 Reportaj „T“
11.30 De la un cintec la altul
12 oo Desene animate
12.25 Din muzica și dansurile popoare

lor
13.20 O expediție in Antarctica : Vulca

nul Erebus. (Producție a studiou
rilor engleze)

14,05 Concert de arii șl scene din opere 
15,00 Teatru TV : „Citadela slărimată" 

de Horia Lovlnescu
17,00 Videoteea muzicală
17.55 Așa se nasc izbînzile
18.25 Șlagăre dansate
19.00 Telejurnal
19.20 Muzica românească și interpre- 

țli el
21,00 ZI de August, zi de glorii. Spec

tacol literar-muzical
22,15 Telejurnal

NUMĂRUL URMĂTOR 
AL ZIARULUI 

„SCÎNTEIA" VA APĂREA 
LUNI, 25 AUGUST

0 ENERGIE DIN VA
LURI. Cunoscutele uzin<* * 
„Lockheed" din S.U.A. au întoc
mit proiectul unul nou sistem 
energetic bazat pe principiul uti
lizării valurilor oceanului și de
numit „Dam-Atoll“ (atolul-ba- 
raj). Este vorba de un agregat 
de forma unei cupole (de unde 
și analogia cu un atol), în ai că
rei pereți valurile lovesc cu pu
tere, așa cum se intimplă in ca
zurile unui atol adevărat de co
rali. Aceste valyri sint canaliza
te, cu ajutorul Unor uriașe supa
pe, spre partea centrală a agre
gatului — un cilindru în lun
gime de 20 de metri — in 
interiorul căreia se creează 
un puternic virtej, capabil să 

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 șl 26 august. In țară : Vreme răco
roasă, îndeosebi în regiunile din nor
dul și estul țării. Cer variabil, mal 
mult noros la începutul intervalului,

— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15, 
GRADINA GLORIA — 20.45.
• Al treilea salt mortal : GIU-
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 
20, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Drapelul rupt : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13 30: 15,45; 18;
20,15.
• Uimitorul căpitan Nemo : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18;
20, la grădină — 20.30, EFORTE — 
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Pe aici nu se trece : DACIA — 
9: 12: 16: 19.
• Cascadorul Hooper : FLACARA
— 15,30: 17.45: 20, la grădină — 
20,45, BUZESTI — 15,30: 17,45 : 20, 
la grădină — 20.45.
• întilnire de gradul trei : ME
LODIA — 9: 12; 16: 19
• Porțile albastre ale orașului : 
POPULAR — 15.30; 17,30; 19.30.
• Tereza : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20
• Abba : LIRA — 16: 18; 20.15, 
la grădină — 20.30. MIORIȚA — 9:

. 11,15: 13,30; 15,46: 18; 20 ARTA —
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18: 20. la gră
dină — 20.45
• Drumul oaselor : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17 45 : 20, PA, 
CEA — 15; 17,15; 19.30
• Sacrificiul de Anul nou : FE
RENTARI — 15 30; 17 30: 19.30.
• A doua primăvară : MUNCA —
16: 18- 20 z
e Rîul care urcă muntele : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
• Uraganul vine de la Navarone: 
BUCUREȘTI — 9.15; 13,30; 16,15;
19,30.
• Bună seara. Irina ! : COSMOS
— 15.30: 17 30: 19,30.
• Rețeaua „S“ : DRUMUL SĂRII
— 16: 18; 20.
• Prietenii mei indienii : CO- 
TROCENI — 15; 17,15: 19.S0.
• Mesaj din spațiu s TOMIS — 
8,45; 11; 13.15: 15,30; 17,45: 20, la 
grădină — 20,45.
• Artista, dolarii și ardelenii t 
VIITORUL — 15,30: 17,30: 19,30.

pună in mișcare rotoarele 
unei turbine. Agregatul poa
te genera o putere de 2 mega4 
wați, suficientă pentru a satis
face necesitățile de energie a 
1 000 de apartamente. Potrivit 
specialiștilor, un „lanț" de 500— 
1 000 agregate, amplasate intr-o 
zonă de puternică mișcare a va
lurilor, poate furniza o cantitate 
de energie egală cu a unei mari 
hidrocentrale. Ca un avantaj 
suplimentar, prin amplasarea 
unui asemenea lanț se poate 
crea și un excelent port de mare 
adincime.

© MICROIMPRIMAN- 
TĂ. Calculatorul din imagine, 
care poate încăpea intr-o palmă,

nu se mulțumește doar să efec
tueze diferite calcule științifice 
sau să indice ora exactă pe un

mic ecran. El imprimă, de ase
menea, rezultatele calculelor pe 
un rulou de hîrtie, cu viteza re
cord de două rinduri pe secun
dă. Aparatul — de fabricație ni
ponă — este considerat a fi cea 
mai mică imprimantă din lume.

® DEPISTARE DIN 
VREME A FURTUNILOR. 
Pentru depistarea din vreme a 
furtunilor pe mare și prevenirea 
unor eventuale catastrofe, servi
ciile meteorologice franceze au 
amplasat în largul Atlanticului, 
la o distanță de 600 km de coas

ta Bretanlei, o .stație experimen
tală flotantă, denumită „Ar
mor 2“. Captatori speciali permit 
înregistrarea, din oră în oră, a 
variațiunilor de temperatură ale 
aerului și apei, a direcției și for
ței vîntului etc., ceea ce permite 
să se prevestească o furtună cu 
10—12 ore înainte de declanșarea 
ei. Stația transmite informațiile 
respective cu ajutorul unor sa
teliți.

• APARAT AUDITIV. 
Un grup de cercetători austra
lieni au pus la punct un aparat 
auditiv de o construcție princi

pial diferită de cele obișnuite. 
Aparatul se compune din două 
blocuri din care unul, de mări
mea unui pachet de țigări, 
transformă oscilațiile sonore in 
impulsuri electrice. Cel de-al 
doilea bloc este alcătuit din- 
tr-un sistem de electrozi, care ss 
implantează in țesutul osos din 
apropierea urechii bolnavului. 
Curentul electric modulat acțio
nează asupra terminațiilor ner
voase, care, la rindul lor, trans
mit semnalele spre zonele res
pective ale creierului. Cîteva 
persoane care au folosit noile 
aparate au declarat, la sfîrșitul 
experiențelor de un an, că su
netele auzite de ele erau foarte 
apropiate de cele pe care le re
cepționau înainte de a-și pierde 
auzul.

• „SALVAȚI TIGRII !". 
în urma măsurilor de protecție 
adoptate de autorități, în anul 
1979 numărul tigrilor din India 
a ajuns la 3 015, dintre care 711 
trăiau în 11 rezervații create în 
mod special pentru salvarea 
acestei specii de la dispariție. 
Statisticile arată că, în 1977, în 
India fuseseră recenzați doar 
2 278 tigri, iar in 1972 — 1 844. 
în schimb, la începutul acestui 
secol, pe teritoriul Indiei exis
tau peste 40 000 de tigri, care 
au căzut însă victimă unor ac
țiuni necontrolate de felinocid. 
Dintre alte animale feline de
venite rare, în India mai tră
iesc, potrivit datelor existente, 
205 lei (toți in statul Gujarat).

• „ȚARA SOARELUI".
O nouă statistică efectuată la 
sediul din Bruxelles al Pieței 
comune, destinată unor studii în 
domeniul utilizării energiei, face 
cunoscut că cea mai însorită 
dintre cele nouă țări membre 
ale C.E.E. nu este Italia, așa 
cum s-a crezut, ci Franța. Aici, 
in „țara soarelui", potrivit sta
tisticii, astrul zilei strălucește 
2 800 de ore pe an, in timp ce 
in Italia, situată pe locul al 
doilea, 2 600 de ore. Pe locul al 
treilea se află o țară nordică — 
Danemarca, unde soarele este 
prezent timp de 2 000 de ore, 
iar pe ultimul, Irlanda, cu 1400 
de ore pe an. Această statistică 
a fost efectuată pe baza datelor 
anuale din perioada 1960—1978.

I
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MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ROMÂNIEI

Marea sărbătoare națională a României — a 36-a ani
versare a revoluției de eliberare socială Și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 — 
oferă pentru prietenii României, mulți la număr, de pe 
toate meridianele lumii, prilejul de a-și reafirma, prin 
ample și variate manifestări, prețuirea și sentimentele de 
simpatie și respect față de patria noastră. In țări de pe 
toate continentele, cu orînduiri sociale diferite, continuă, 
in aceste zile, seria manifestărilor politice, culturale, ști
ințifice, artistice dedicate aniversării actului de la 
23 August — eveniment de răscruce in viață poporului

român, prilej de evocare a realizărilor sale cu adevărat 
remarcabile in anii socialismului, a principiilor, obiecti
velor, acțiunilor și inițiativelor nobile, ionstructive ale 
României in viața internațională, a personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care și-a dobîndit un bine
meritat prestigiu mondial prin opera sa teoretică și acti
vitatea practică, puse neabătut in slujba intereselor su
preme ale națiunii noastre, a cauzei păcii, destinderii, 
înțelegerii și cooperării rodnice intre toate popoarele de 
pe planeta noastră.

VIZITA DELEGATITI ROMÂNE IN REPUBLICA ZIMBABWE■
SALISBURY 22 (Agerpres). — In 

continuarea vizitei pe care o între
prinde în Republica Zimbabwe dele
gația de partid și guvernamentală 
română, avînd în frunte pe tovară
șii Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului și președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, și Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
a avut noi întrevederi cu membri ai 
guvernului Zimbabwe — Dennis Nor-

man, ministrul agriculturii, Maurice 
Nyagumbo, ministrul minelor, Er
nest Kadungure, ministrul transpor
turilor și energiei.

In cadrul convorbirilor au fost 
analizate posibilitățile de cooperare 
bilaterală în domeniile respective și 
au fost definitivate forme concrete 
de materializare a acestei conlucrări.

Delegația a purtat, de asemenea, 
discuții cu reprezentanții unor firme 
economice și comerciale și a vizitat 
diverse întreprinderi.

ROMANIA CAMERUN:
cîmp larg în dezvoltarea 

relațiilor de cooperare

în UNIUNEA SOVIETICA, la Fa
brică de covoare din Liuberți, regiu
nea Moscova, a avut loc o adunare 
festivă consacrată zilei de 23 August. 
Cu acest prilej, V.S. Kurohtin, ingi- 
ner-șef al Uniunii pe ramură pentru 
regiunea Moscova, a vorbit despre 
realizările poporului român în cei 36 
de ani care au trecut de la eliberare. 
Vorbitorul a relevat importanța in- 
tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
multilaterale dintre România și 
Uniunea Sovietică. El a dat expresie 
sentimentelor de bucurie cu care po
porul sovietic privește realizările pe 
diverse planuri ale poporului român 
pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. La rîndul 
său, Radu Voinea, conducătorul de
legației A.R.L.U.S. aflate în Uniunea 
Sovietică, a vorbit despre semnifica
ția sărbătorii naționale a poporului 
român. La adunarea festivă, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au participat V. A. Tolcev, 
adjunct al secretarului pentru relații 
externe al Comitetului de partid al 
P.C.U.S. al regiunii Moscova.

La Casa arhitecților din Kiev a 
avut loc o adunare festivă a repre
zentanților oamenilor muncii din ca
pitala R.S.S. Ucrainene, consacrată 
marii sărbători naționale a poporu
lui român. In prezidiul adunării au 
luat loc K. M. Sitnik, președintele 
Sovietului Suprem al Ucrainei, I. D. 
Stepanenko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Ucrainei, 
V. P. Osnaci, președintele Asociației 
ucrainene de prietenie și legături 
culturale cu țările străine, conducă
tori al unor instituții centrale și or
ganizații obștești. Despre semnifica
ția evenimentului au vorbit O. I. Ka- 
sianenko, președintele filialei re
publicane a A.P.S.R., ministrul in
dustriei ușoare al Ucrainei, și Ion 
Ene, consilier al Ambasadei române 
In U.R.S.S.

R. P. UNGARA. La Ambasada 
României din Budapesta a avut loc 
o seară culturală, în cursul căreia a 
fost subliniată semnificația eveni
mentului de la 23 August în istoria 
poporului român. A fost prezentat, de 
asemenea, filmul documentar „Româ
nia — casa mea", ilustrînd activita
tea de construcție socialistă din 
România și, în special, marile reali
zări obținute în ultimii 15 ani în dez
voltarea multilaterală a patriei noas
tre. Au participat Varga Istvan, ad
junct al șefului secției pentru rela
ții externe a C.C. al P.M.S.U., Vas 
Janos, adjunct al ministrului co
merțului exterior, general-maior Re- 
meny Gyula, prim-locțiitor al Șefu
lui Marelui Stat Major din Ministe
rul Apărării al R. P. Ungare.

R. S. CEHOSLOVACA. în cinstea 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân, în R.S. Slovacă au avut loc gale 
ale filmului românesc, la care au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
centrale de partid și de stat, membri 
ai conducerii Ministerului slovac al 
Culturii, membri ai corpului consular, 
regizori, actori, critici, un numeros 
public. La Monumentul eroilor ro
mâni din localitățile slovace Zvolen, 
Lucenec și Piestany au fost depuse 
coroane de flori.

R. P. CHINEZA. Asociația de pri
etenie a poporului chinez cu străină
tatea și Asociația de prietenie China- 
România au organizat, la Beijing, o 
adunare festivă. Au participat Wan 
Li, membru al Secretariatului C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Consiliului de 
Stat, Wang Bingnan, președintele 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, Wang You- 
ping, ministru adjunct al afacerilor 
externe, Liu Xinquan, adjunct 
al șefului Secției relații exter
ne a C.C. al P.C.C., Xiao Ke, 
membru al C.C. al P.C.C., adjunct 
al ministrului apărării, Zhen Tuobin, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, Shi Lin, adjunct al ministrului 
relațiilor economice cu străinătatea, 
Xie Bangding, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea, responsabil al Aso
ciației de prietenie China-România, 
Zhan Jiliang, secretar de partid al 
comunei populare „Prietenia chlno- 
română**,  alte cadre de conducere din 
ministere și instituții centrale chi
neze. în cuvîntul său, Wang Bingnan 
s-a referit la semnificația actului de 
la 23 August 1944 pentru destinele po
porului român, la succesele remarca
bile pe calea edificării socialismului 
în România, la marile realizări obți
nute de poporul român în ultimul de
ceniu și jumătate, de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. S-a scos în evidență, de 
asemenea, continua dezvoltare, pe 
multiple planuri, a relațiilor de cola
borare dintre P.C.R. și P.C.C., dintre 
poporul român și poporul chinez, ca 
urmare a întîlnirilor și înțelegerilor, 
de însemnătate istorică, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, și Hua Guo- 
feng, președintele C.C. al P.C.C., pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.
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R. I). GERMANA. în sala cinema
tografului „Colosseum" din Berlin a 
avut loc premiera filmului artistic ro
mânesc „Intre oglinzi paralele". Au 
luat parte reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai altor 
instituții centrale, ai presei și radio- 
televiziunii, membri ai corpului di
plomatic, un numeros public.

JAPONIA. La „Asahl Hali" din 
Tokio a avut loc o seară culturală 
românească, organizată de Asociația 
de prietenie Japonia — România. 
Prof. Takeshi Shimura, președintele 
asociației de prietenie, a evocat 
semnificația actului de la 23 August, 
subliniind succesele obținute de po
porul român în domeniile economic, 
social și cultural, precum și activi
tatea neobosită desfășurată de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în vede
rea rezolvării principalelor probleme 
cu care este confruntată omenirea în 
prezent, pentru pace și cooperare în
tre toate națiunile lumii.

KUWEIT. Cotidianul kuweitian 
„Al-Siyasa“ a publicat un articol, 
însoțit de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în care prezintă 
preocupările actuale ale României 
pe plan energetic.

R.S.F. IUGOSLAVIA. La Muzeul 
revoluției din orașul Liubliana a fost 
deschisă expoziția de fotografii color 
— „România azi". Au fost prezenți 
Dușan Sinigoje, vicepreședinte al gu
vernului sloven, Tone Vahen, secre
tarul Comitetului pentru cultură și 
informații al R.S. Slovenia, alte ofi
cialități iugoslave, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

R.P.D. COREEANA. Sub auspiciile 
Comitetului administrativ al orașului 
Phenian și ale Asociației de priete
nie coreeano-română, lă Combinatul 
textil din Phenian a avut loc o adu
nare festivă. Au participat Ce Hi 
Zan, ministrul muncii, președintele 
Asociației de prietenie coreeano-ro
mână, Li Sion Mok, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Sin Ghi 
Cian, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului superior și vicepreședinte 
al asociației, Li Hion Zam, secretar 
al Comitetului orășenesc Phenian al 
Partidului Muncii din Coreea, Wan 
Ghion Hak, vicepreședinte al Comi
tetului popular al orașului Phe
nian. In alocuțiunile rostite cu 
acest prilej au fost evidențiate, tot
odată, rolul și importanța întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
pentru întărirea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări.

La cinematograful „Paradisul" din 
Phenian a avut loc festivitatea de 
deschidere a „Săptămînii filmului 
românesc". Au participat Ha Bek 
San, adjunct al ministrului culturii 
și artei, O Mun Ha, vicepreședin
te al Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie coreeano- 
română.

FINLANDA. La biblioteca „Țoo- 
lowss" din orașul Helsinki a avut loc 
manifestarea intitulată „Momente dih 
trecutul și prezentul poporului ro
mân". Au fost deschise, cu acest pri
lej, expozițiile foto-documentare 
„Carpații vorbesc despre daci" și 
„România azi", precum și o bogată 
expoziție de albume și cărți de lite
ratură istorică, social-politică și be
letristică românească. Voitto Hakola, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie Finlanda — România, a subli
niat, intr-o cuvîntare, continuitatea 
luptei poporului român pentru uni
tate și independență națională, încu
nunată cu succes la 23 August 1944, 
dind o înaltă apreciere marilor reali
zări obținute de poporul român in 
ultimul deceniu și jumătate, de cînd 
în fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

IORDANIA. La Amman a fost or-' 
ganizată o seară culturală, în cadrul 
căreia s-a evidențiat însemnătatea 
zilei de 23 Ailgust în istoria poporu
lui român. Totodată, în orașul iorda
nian Zarka a avut loc o întîlnire pri
etenească între specialiști români și 
iordanieni care conlucrează la fina
lizarea lucrărilor de extindere a ra
finăriei din localitate.

Reuniunea ministerială a Grupului „celor 77"

„Sint necesare măsuri concrete in vederea
<■ V ■■ ■ ■ _ ■■ ■ _____ ____ ■___ ,,

Cuvîntarea șefului delegației României
UNITE — Trimisul

Șerbănescu transmi- 
din New York al Na- 
s-au deschis lucrările

-

NAȚIUNILE
Agerpres Ilie 
te : La sediul 
țiunilor Unite 
reuniunii ministeriale a țărilor mem
bre ale Grupului „celor 77". Desfășu
rată înaintea sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. asupra 
noii ordini economice mondiale — 
convocată la inițiativa statelor res
pective în vederea evaluării realiză
rilor de pînă acum în acest dome
niu și impulsionării procesului de 
edificare pe baze noi a raporturilor 
economice internaționale — reuniu
nea are ca obiectiv conturarea pozi
ției comune a țărilor în curs de dez
voltare în cadrul sesiunii speciale, 
pentru a determina adoptarea de ac
țiuni concrete pe calea împlinirii 
acestui deziderat.

Luînd cuvîntul, în cadrul dezba
terilor generale, șeful delegației 
României, adjunctul ministrului de 
externe, Gheorghe Dolgu, a reafirmat 
preocuparea constantă a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru edificarea noii ordini econo
mice internaționale, concepută ca o 
restructurare radicală a relațiilor 
economice și politice mondiale, 
vederea lichidării subdezvoltării 
decalajelor, accelerării progresului 

’ țărilor rămase în urmă și soluționă
rii reciproc avantajoase a complexe
lor probleme care confruntă omeni
rea. Nu există document important 
de politică externă românească sau 
declarație a șefului statului nostru — 
a spus vorbitorul — care să nu subli
nieze cu pregnanță necesitatea ur
gentă a angajării comunității inter
naționale pe calea unui proces susți
nut și dinamic de schimbări profun
de care să ducă la inversarea actua
lelor tendințe negative din econo
mia mondială, la instaurarea noii 
ordini economice internaționale, Ia o 
lume mai dreaptă și mai bună, fără 
arme și fără războaie. x

Au fost menționate efectele deose
bit de nefaste ale faptului că pînă 
în prezent nu s-au întreprins mă
suri concrete în sensul acestor exi
gențe, ceea ce a contribuit la accen
tuarea manifestărilor de criză și 
dezechilibru din economia mondială, 
ce afectează puternic toate statele 
lumii, și in special cele în curs de 
dezvoltare. Această situație este, de 
asemenea, o consecință directă a in
tensificării continue a cursei înarmă
rilor, care amplifică deturnarea de 
resurse, povară economică ce apasă 
pe umerii popoarelor și care împie
dică, astfel, rezolvarea problemelor 
globale.

în asemenea condiții, nici un efort 
nu poate fi considerat prea mare in 
vederea abordării frontale și solu
ționării acestor probleme, in joc fiind 
pacea și progresul, soarta omenirii 
însăși. Este necesar ca toate statele 
să-și formuleze pozițiile și atitudi
nile, dincolo de considerentele de

în 
Și

moment — interne și Internaționale 
— avînd permanent în vedere perspec
tivele, interesele pe termen lung le
gate de salvgardarea securității, de 
înlăturarea elementelor negative care 
ipotechează viitorul planetei. Mo
mentul actual — a subliniat vorbito
rul — poate să reprezinte o ocazie 
unică pentru înscrierea pe un drum 
nou, pentru trecerea de la vorbe la 
fapte, trăgîndu-se toate concluziile 
practice din realitatea interdepen
dențelor crescînde din lumea con
temporană. Responsabilitățile Intr-o 
atare direcție revin tuturor țărilor, 
inclusiv și în primul rînd statelor 
dezvoltate, care trebuie să-și revi
zuiască pozițiile, angajîndu-se efec
tiv pe calea instaurării noii ordini, 
care, în ultimă instanță, este și în 
propriul lor avantaj.

Printre problemele ce trebuie să-și 
găsească o rezolvare urgentă și efi
cientă se numără îndeosebi cele 
energetice, ale datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare, ajunsă 
deja Ia cote critice, ale accesului 
avantajos al acestor țări la piețele 
comerciale și de capitaluri, la teh
nologiile moderne.

Dînd expresie poziției și activității 
consecvente a partidului și statului 
nostru in direcția întăririi solidari
tății, colaborării și unității de acțiu
ne a țărilor în curs de dezvoltare 
membre ale Grupului „celor 77", ca 
o condiție de cea mai mare însem
nătate și modalitate concretă a în
făptuirii noii ordini, șeful delegației 
române și-a exprimat, în încheiere, 
convingerea că țările respective vor 
face tot ceea ce depinde de ele — și 
România va acționa integral în acest 
spirit — pentru ca prin rezultatele 
sale, apropiata sesiune specială a 
O.N.U. să adopte măsuri concrete, 
realizîndu-și, astfel, menirea de a 
constitui un moment de fond pe ca
lea instaurării noii ordini economice 
internaționale.

Lucrările reuniunii ministeriale a 
țărilor membre ale Grupului „ce
lor 77“ continuă.

bună experiență in ce priveșteo
valorificarea integrală a masei lem
noase, printr-o industrializare avan
sată" și mecanizarea agriculturii. „In 
acest domeniu, a spus ministrul ca
merunez, sintem interesați de spri
jinul pe care România poate să ni-l 
acorde in organizarea unor unități 
mobile de mecanizare a agriculturii, 
finind cont de condițiile și particula
ritățile solului camerunez".

„Acordăm o mare importanță dez
voltării relațiilor de cooperare cu 
România" — a declarat și PIERRE 
DESIRE ENGO, viceministrul econo
miei și planului. „In acest spirit va 
avea loc vizita președintelui Ahidjo 
in România".

Relevind că România și Camerunul 
acționează în direcții similare pe 
plan internațional, interlocutorul a 
adăugat : „Camerunul și România 
activează in rîndul țărilor nealiniate 
și este normal să
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tinerelor state

Primul contact cu pămîntul Came
runului ospitalier l-am luat în zorii 
unei fierbinți zile de august, pe aero
portul din Duoala — important cen
tru economico-financiar al țării. Func
ționarul de la serviciul de resort cer
cetează atent cîteva momente pa
șapoartele, după care exclamă cu un 
zimbet larg : „România — Ceaușescu". 
Nume pe care av.eam să le auzim 
apoi rostite cu prietenie de mulți alți 
camerunezi.

Stima și popularitatea de care se 
bucură în rîndul popoarelor Africii 
conducătorul României socialiste ni 
s-au relevat, odată în plus, în aceste 
zile premergătoare vizitei oficiale pe 
care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o va face în țara noastră 
președintele- Republicii Unite Came
run, Ahmadou Ahidjo. Apropiatul 
dialog la nivel înalt româno-cameru- 
nez este apreciat ca un moment de 
importanță deosebită, care va des
chide o etapă 
nouă în evoluția 
relațiilor româno- 
cameruneze.

Relevînd marele 
sprijin pe care 
România îl acordă
africane în lupta lor pentru consoli
darea independenței politice și eco
nomice, fidelitatea nedezmințită a ță
rii noastre față de principiile menite 
să guverneze relațiile dintre toate 
statele lumii, ministrul culturii și in
formațiilor, GUILLAUME BWELE, 
ne-a declarat : „România urmează o 
politică înțeleaptă ; ea nu urmărește 
să impună nimănui punctele sale de 
vedere, căutând întotdeauna soluții 
pașnice pentru problemele care con
fruntă lumea de azi. Din întreaga 
poziție a României in viața interna
țională se degajă ideea căutării echi
librului și păcii In lumea contem
porană. Considerăm, in această lumi
nă, că relațiile noastre de cooperare 
sint utile atit pentru cele două țări, 
cit și pentru pacea, colaborarea și în
țelegerea in lume. Vizita 
telul nostru in România va 
desigur, timpul unor ample 
de cooperare spre folosul 
popoare".

Aprecieri similare am înregistrat 
și în convorbirea avută cu FELIX 
TONYE MBOG, ministrul agriculturii. 
Subliniind marele rol pe care conti
nuă să-1 joace agricultura în econo
mia Camerunului, interlocutorul a 
subliniat că „vizita președintelui 
Ahidjo in România constituie, expre
sia politicii noastre de deschidere 
spre lume, a dorinței de cooperare cu 
țările care respectă opțiunile po
porului camerunez, țări intre care 
România și-a ciștigat un prestigios 
loc". Interlocutorul a apreciat că sint 
multiple domeniile în care România 
și Camerunul pot colabora .fructuos, 
indicînd ca exemple sectorul prelu
crării lemnului, „unde România are

președin- 
deschide, 
raporturi 
ambelor

stringent relațiile 
pe toate planurile, 
să luptăm pen
tru realizarea u- 
nei noi ordini e- 
conomice. Pe plan 
bilateral, datori

tă unor preocupări similare privind 
dezvoltarea, e normal să căutăm do
menii concrete de cooperare. Intre 
domeniile de imediată acțiune, vice- 
ministrul camerunez a enumerat cer
cetarea minieră, producția avicolă,, 
mecanizarea agriculturii, asistența 
tehnică.

Printre cei care ne-au vorbit cu 
deosebit interes despre cursul ascen
dent al cooperării româno-camerune- 
ze s-a aflat și RAPHAEL BELINGA, 
director la întreprinderile „Cimen- 
cam“, bun cunoscător al realităților 
românești, din timpul cit s-a aflat la 
studii în țara noastră. „Este pentru 
mine o mare plăcere să evoc politica 
justă, înțeleaptă, pe care o desfă
șoară in lume România in frunte cu 
curajosul ei conducător. Am bucuria 
să constat că sint printre primii oa
meni de afaceri camerunezi care au 
stabilit relații de colaborare cu fir
me românești. Doresc să lărgesc șl 
mai mult această colaborare avan
tajoasă".

Desigur, la aceste ginduri împăr
tășite de gazdele noastre s-ar putea 
adăuga și altele. Numitorul comun al 
tuturor acestor declarații prietenești 
îl constituie convingerea că dialogul 
la nivel înalt de la București între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ahmadou Ahidjo va 
impulsiona colaborarea pe multiple 
planuri dintre cele două țări, mar- 
cind, totodată, o contribuție însem
nată la cauza generală a păcii, dez
voltării independente și înțelegerii 
între popoare.

Ioan ERHAN
Yaounde, august 1980

În sprijinul luptei poporului namibîan 
pentru independență

Agențiile de presa 1

MAPUTO 22 (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Populare Mozambic 
s-au încheiat lucrările reuniunii Con
siliului O.N.U. pentru Namibia. In 
cadrul dezbaterilor au fost condam
nate manevrele regimului rasist de 
la Pretoria care, prin politica sa a- 
nexionistă, tergiversează proclamarea 
independenței Namibiei.

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul țării-gazdă, Aranda da Silva, 
a relevat că politica regimului ra
sist din R.S.A. reprezintă un pericol

real pentru pacea și stabilitatea a- 
cestei zone a continentului. El a a- 
rătat că autoritățile de la Pretoria 
încearcă să torpileze procesul de ob
ținere a independenței Namibiei in 
baza rezoluțiilor O.N.U. Vorbitorul a 
reafirmat sprijinul pe care Republi
ca Populară Mozambic il acordă 
luptei drepte a poporului namibiați, 
sub conducerea Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), reprezentantul său le
gitim.
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ÎN FAVOAREA REGLEMEN

TARII CONFLICTELOR PE CA
LEA TRATATIVELOR. în capitala 
Nigeriei s-au încheiat lucrările 
Comitetului Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) pentru regle
mentarea conflictului somalezo- 
etiopian. Comitetul a evidențiat 
necesitatea respectării integrității 
teritoriale a statelor africane inde
pendente, a principiului neimixti- 
unii in treburile interne ale state
lor și reglementării problemelor 
litigioase pe calea tratativelor.

1N PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O. N. U. CONSACRATE NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE:

România - o concepție realistă, constructivă 
privind edificarea unei lumi mai drepte și mai bune

Acordăm o atenție deosebită și milităm susținut pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini. economice 
internaționale, care să stimuleze progresul mai rapid al tuturor 
statelor, dar în primul rînd al celor rămase în urmă, să asigure 
stabilitatea economică mondială. Sintem hotărîți să ne aducem 
întreaga contribuție la succesul reuniunii Organizației Națiunilor 
Unite din august-septembrie în vederea soluționării cît mai grab
nice a acestei probleme de importanță excepțională pentru toate 
popoarele!

NICOLAE CEAUȘESCU
România socialistă — care s-a si

tuat printre promotorii ideii restruc
turării fundamentale a actualului 
sistem de relații dintre state, afir- 
mîndu-se ca un factor tot mai activ 
al luptei pentru înfăptuirea acestui 
deziderat istoric — acordă o mare 
atenție apropiatei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problematicii edificării unei 
noi ordini economice internaționale. 
Constituie un motiv de adîncă sa
tisfacție și mîndrie patriotică fap
tul că, în acest domeniu de im
portanță vitală pentru destinele 
omenirii, secretarul general al parti
dului nostru, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, are 
meritul de a fi elaborat o concepție 
profund originală, unitară și cuprin
zătoare, cu o solidă fundamentare 
științifică, materialist-dialectică și cu 
un profund caracter umanist — con
cepție deschizătoare de largi orizon
turi de acțiune pentru împlinirea as
pirațiilor de progres și pace ale tu
turor popoarelor lumii.

UN OBIECTIV REALIST, POSI
BIL DE ÎNFĂPTUIT. In aborda
rea problematicii noii ordini econo
mice internaționale, România por
nește de la înseși realitățile lumii 
de azi, care pun in evidență exis
tența unor mari dezechilibre econo- 
mico-sociale și a unor acute contra
dicții. La o asemenea situație gravă 
s-a ajuns — așa cum a arătat în 
repetate rînduri președintele țării 
noastre — datorită vechilor relații in
ternaționale, generate de politica 
imperialistă, colonialistă și neocolo-

nialistă, de dominație și asuprire a 
popoarelor, de jefuire a resurselor 
lor naturale, de dezvoltare și îmbo
gățire a unor state pe seama altora. 
Perpetuarea raporturilor de inechi
tate în viața internațională a adus 
omenirea intr-un profund impas, care 
blochează tot mai mult mersul ei 
înainte.

Pe plan economic, menținerea și 
adîncir.ea decalajelor dintre state, 
constituind un factor de îngustare a 
pieței mondiale, afectează evoluția 
economică generală, creează, așa 
cum o dovedesc actualele fenomene 
de recesiune, șomaj și inflație din 
țările capitaliste, puternice dezechi
libre, adîncesc criza economică în 
lume. Pe plan politic, extinderea să
răciei și mizeriei pe vaste zone ale 
globului determină una din contra
dicțiile fundamentale ale lumii con
temporane, a cărei ascuțire, generea
ză continuțn neîncredere, tensiune și 
conflicte între state și grupări da 
state, de natură să pericliteze per
spectivele păcii și securității pe pla
neta noastră. Pe bună dreptate, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză in permanență că nu va fi pace 
în lume atit tirtip cît bogății devin 
și mai bogați, iar săracii — și mai 
săraci. Cine și-ar putea imagina, de
altfel, că sutele de milioane de oa
meni din așa-zisa „lume a treia", 
care, după evaluările unor specia
liști, nu vor avea ce să mănînce 
spre sfirșitul secolului, vor consimți 
să moară „pașnic" de foame ?

Profunzimea actualei crize mondia
le, caracterul ei tot mai acut ■ și de 
durată dovedesc că problemele ce

confruntă omenirea nu mai pot fi 
soluționate în cadrul vechiului sis
tem de relații nedrepte și inechita
bile, că înlocuirea lui cu altul nou, 
bazat pe raporturi de justiție și 
echitate, constituie o cerință obiec
tivă a progresului și păcii in lume. 
In condițiile interdependențelor cres- 

. cînde ce caracterizează lumea de 
azi, raporturile de inegalitate devin 
un factor tot mai puternic de insta
bilitate, care afectează toate statele, 
inclusiv pe cele dezvoltate. în conse
cință, toate statele — chiar și acelea 
caro de mal multă vreme profită de 
pe urma vechii ordini, dar acum În
cep să resimtă efectele ei de bume
rang — sînt interesate în edificarea 
unei noi ordini economice, de natură 
să se răsfrîngă pozitiv asupra ansam
blului economiei și vieții politice in
ternaționale.

PRINCIPIILE NOI DE RELAȚII — 
TEMELIA NOII ORDINI. După opi
nia României, eșecul tentativelor de 
pînă acum de a se ieși din impas se 
datorește faptului că, în general, s-au 
atacat mai curînd efectele, decît cau
zele crizei economice, care sînt adînc 
înrădăcinate în vechile relații inter
naționale, în primul rînd în cele po
litice. O nouă ordine economică este 
de neconceput fără democratizarea 
vieții politice, fără egalitatea deplină 
între națiuni, fără un consens gene
ral care să garanteze exercitarea li
beră a suveranității naționale, fără 
participarea tuturor statelor la adop
tarea deciziilor ce privesc întreaga 
comunitate internațională.

Iată de ce țara noastră consideră că

noua ordine nu poate fi clădită decît 
pe temelia principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului re
ciproc, excluderii cu desăvirșire a 
forței din relațiile internaționale. 
Practica istorică a dovedit că numai 
prin aplicarea ansamblului acestor 
principii, de către toți și față de toți, 
se pot crea condițiile în vederea li
chidării subdezvoltării, a decalajelor 
economice — obiective esențiale ale 
npii ordini — care, în concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, este meni
tă să ducă la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, de oameni 
egali, de națiuni egale.

CĂI ȘI MIJLOACE IN VEDEREA 
REALIZĂRII UNUI DEZIDERAT 
ISTORIC. Secretarul general al parti
dului nostru are meritul nu numai 
de a fi înțeles la i vremea potrivită 
imperativul edificării unei noi or
dini economice și de a-i fi dat con
tururi teoretice, ci și de a fi schițat 
căile și modalitățile de realizare a 
acestui deziderat istoric. în aborda
rea acestor probleme, România pune 
cu putere în evidență adevărul fun
damental că în lichidarea subdezvol
tării factorul hotărîtor îl constituie 
efortul propriu al popoarelor. Pro
gresul fiecărei țări nu poate fi con
ceput sub forma unor daruri din 
afară, fără o angajare plenară a în
tregului potențial material și uman 
național. Avînd in vedere propria sa 
experiență, țara noastră a propus 
elaborarea și aplicarea în practică a 
unui program de lungă durată — 
pînă in anul 2000. cu o primă etapă 
pînă în 1990 — care să prevadă mă
suri și acțiuni eficiente de creștere 
puternică a forțelor de producție, de 
accelerare a procesului de industria
lizare, de modernizare a agricultu
rii, ca și a celorlalte sectoare da 
activitate din statele in curs, de dez
voltare. Pentru realizarea acestor o- 
biective, România ' consideră că este 
necesar ca fiecare, țară angajată pe 
calea lichidării subdezvoltării să 
aloce, sistematic și pe o lungă pe
rioadă de timp, o parte însemnată 
din venitul național pentru dezvol
tare.

în același timp. România consideră 
că efortul propriu al fiecărei țări

trebuie să se bucure de un larg spri
jin internațional, să fie favorizat și 
stimulat de relații de colaborare, pe 
baze echitabile, reciproc avantajoa
se. Un astfel de stimulent l-ar con
stitui, in opinia țării noastre, crearea 
cit mai grabnică ă unui fond de dez
voltare ce ar urma să fie constituit 
prin participarea statelor industriale 
și prin economiile realizate pe baza 
reducerii cheltuielilor militare. în 
acest sens, România a propus redu
cerea cheltuielilor pentru înarmări 
cu cel puțin 10 la sută pînă în 1985, 
din care jumătate sâ fie destinate 
fondului pentru ajutorarea țărilor 
rămase în urmă pe plan economic. 
Este evident că traducerea în viață 
a propunerii românești ar avea con
comitent două consecințe binefăcă
toare : pe de o parte, ar determina 
un progres real în direcția lichidării 
subdezvoltării, a creșterii generale a 
gradului de bunăstare și civilizație 
pe planeta noastră ; pe de altă parte, 
ar însemna un pas concret pe linia 
înfăptuirii dezarmării, contribuin- 
du-se substanțial la adîncirea cursu
lui spre, destindere și înțelegere in
ternațională.

De asemenea, România consideră 
ca cerințe esențiale ale noii ordini 
economice eliminarea barierelor ar
tificiale, discriminatorii, în scopul 
facilitării pătrunderii pe piețele ță
rilor avansate a produselor provenite 
din statele râmase în urmă și dina
mizării comerțului internațional : 
stabilirea unui raport just intre pre
țul materiilor prime și cel al produ
selor industriale, de natură să asi
gure venituri stabile și in creștere 
țărilor producătoare și să favorizeze 
activitatea economică în țările con
sumatoare ; accesul tuturor statelor 
Ia cuceririle științei și tehnicii mo
derne ; asigurarea asistenței tehnico 
și ajutorului pentru formarea de ca
dre naționale în țările rămase în 
urmă : soluționarea problemei ali
mentare pe scară mondială.

Totodată, țara noastră se pronun
ță pentru lărgirea și diversificarea 
cooperării dintre statele în curs de 
dezvoltare, ca expresie a bizuirii pe 
forțele proprii colective, în vederea 
consolidării poziției lor economice șt 
de negociere in dialogul cu țările 
dezvoltate.

O CONCEPȚIE TEORETICĂ ÎN
TĂRITĂ DE ACȚIUNEA PRACTI
CĂ. Concepția teoretică a României, 
a președintelui ei, cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale este puternic întărită 
de acțiunea practică. Ea însăși țară 
în curs de dezvoltare, România pro
movează larg comerțul și coopera
rea cu celelalte state din aceeași 
categorie. Este semnificativ astfel 
faptul că între 1964—1979, volumul 
total al schimburilor economice ale 
țării noastre cu statele în curs de 
dezvoltare a crescut de 30 de ori. 
Ca urmare, ponderea acestor state in 
comerțul nostru exterior a sporit, in 
aceeași perioadă, de la 4,9 la 22 la 
sută, urmind să se ridice la 25—30 
la sută pînă la sfirșitul anului 1980. 
România participă, în prezent, la 
realizarea a peste 130 de obiective 
economice importante din domeniul 
industriei, agriculturii, căilor de co
municații din numeroase țări in 
curs de dezvoltare, aducindu-și ast
fel contribuția la crearea și progre
sul unor sectoare de interes deose
bit pentru consolidarea independen
ței economice a acestor state. Mo
mente de profundă semnificație pen
tru cursul ascendent al relațiilor bi
laterale, contactele la cel mai înalt 
nivel, realizate in timpul istoricelor 
itinerare întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în țări din Asia, 
Africa și America Latină sau la 
București, au conturat, în documen
tele semnate cu aceste ocazii, un 
exemplu de relații noi intre state, 
constituind prin aceasta un impor
tant aport ia eforturile pentru edi
ficarea noii ordini economice mon
diale.

în acest spirit constructiv — așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — va acționa România și 
la sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U., chemată să adop
te măsuri concrete și eficiente 
care să marcheze un adevărat pas 
înainte pe calea edificării unei noi 
ordini economice, a făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune, a pros
perității tuturor popoarelor, păcii și 
colaborării internaționale.

Gh. CERCELESCU

< REUNIUNEA PARTIDELOR SO-
I CIALISTE DIN GRECIA, ITALIA. | 

PORTUGALIA, SPANIA ȘI FRAN-
1 ȚA și-a încheiat lucrările în insula; t
I elenă Corfu. Participanții au rele- I 

vat importanța politicii de destin-
I dere și cooperare in Europa și în . 

întreaga lume, subliniind, în con- I 
text, rolul însemnat pe care îl pot •

I juca partidele socialiste, alături de 
alte forțe, in stimularea acestei po- I

I lîtici. Participanții au convenit să | 
se întrunească periodic, urmind ca

! viitoarea reuniune de acest gen să |
I aibă loc în septembrie 1981, în Por

tugalia.
I „NOUA ORDINE MONDIALA ÎN 
| DOMENIUL INFORMAȚIEI" — a- 

ceasta va fi tema principală a ce-
| lei de-a XH-a adunări a Asocia

ției internaționale a cercetătorilor
1 in comunicații, care va avea loc la 
. Caracas, în perioada 25—29 august 

a.c. La reuniune vor participa circa
I 300 de delegați din 40 de țări.
■ PENTRU DEZVOLTAREA RE- 

LAȚIILOR ECONOMICE ALE
1 ITALIEI CU ȚĂRILE SOCIALIS- | 

TE. Președintele concernului ita
lian de automobile „Fiat", Gio- 1 

I vanni. Agnelli, s-a pronunțat, in- | 
tr-un articol publicat în revista 1 

I „Economico", în favoarea consoli- . 
| dării relațiilor comerciale și econo

mice ale Italiei cu țările socialiste. I 
I El a subliniat, în context, interesul 

cercurilor comerciale vest-europe- I 
I ne în continuarea unei colaborări | 

reciproc avantajoase între statele 
cu orînduiri sociale diferite.

BRAZJLIA ȘI ARGENTINA AU ■ 
I ÎNCHEIAT ACORDURI BILATE- . 

RALE DE COLABORARE în do-
■ meniile transporturilor maritime, | 

asigurărilor sociale și turismului. 
Totodată, a fost realizat un acord |

| în domeniul nuclear, prin care se 
prevăd schimburi de informații cu 

I caracter tehnologic, precum și li- . 
vrarea de către partea argentiniană 
a 240 tone de concentrat de uraniu 1 

, în următorii doi ani. Documentele 
au fost semnate cu prilejul vizitei I 

I oficiale Ia Brasilia a șefului statu- | 
lui argentinian, Jorge Videla.

ÎNTÎLNIREA DE LA BOSTON. I 
1 Președintele S.U.A., Jimmy Carter, I 
. și senatorul Edward Kennedy, s-au 

întîlnit la Boston, capitala statului I 
I Massachusetts, pentru a examina 

probleme privind strategia și tacti- 
| ca Partidului Democrat la viitoare- . 

le alegeri prezidențiale din toamna 
acestui an. întîlnirea este aprecia- I 

. tă de observatorii politici, potrivit 
agenției U.P.I., ca un indiciu șloc- I 

I vent al reconcilierii intervenite în
tre Jimmy Carter, desemnat drept 1 

I candidatul democrat la alegerile . 
I prezidențiale, și senatorul Kennedy, 
1 care a concurat și el pentru obti- ‘


