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

ieri a avut loc în Capitală 

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

socială si națională, antifascistă si antiimperialistă
In prezenta tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
sîmbătă după-amlază a avut 
loc in Capitală o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
XXXVII-a aniversări a revo
luției de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și an
tiimperialistă, din august 
1944, moment de răscruce 
in viața poporului român, 
care a deschis o eră nouă in 
istoria patriei.

Cinstind, cu imensă bucurie, 
gloriosul act revoluționar de la 23 
August 1944. clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, aduc un fierbinte omagiu Parti
dului Comunist Român, centrul vital 
al întregii națiuni, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de numele căruia 
se leagă toate marile noastre vic
torii pe drumul socialismului și co
munismului, al întăririi independen
tei și suveranității tării, al creșterii 
prestigiului ei în lume.

Aniversînd revoluția din August 
1944, oamenii muncii de la orașe și 
sate — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, deplin egali în 
drepturi și stăpîni pe soarta lor — 
rememorează înfăptuirile obținute de 
wporul român în această perioadă, 
îndeosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, etapa cea mai rodnică 
din istoria țării, marcată de trans
formări profunde în cele mai diferite 
domenii de activitate, în întreaga 
noastră societate.

Omagierea zilei de 23 August din 
acest an este aureolată de atmosfera 
laborioasă în care se împletesc efor
turile creatoare ale oamenilor mun
cii din toate sectoarele de activitate, 
consacrate îndeplinirii la cel mai 
înalt nivel de exigență a sarcinilor 
primului an al actualului cincinal, 
pentru transpunerea în viată a orien
tărilor și măsurilor de importantă 
fundamentală formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului ce vor asigura 
ridicarea patriei socialiste pe noi 
trepte de progres si civilizație.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
(an, Dumitru Popescu, Gheorghe
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Ion Dincâ
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,
Sărbătorim împlinirea a 37 de ani 

de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, piatră de hotar în 
destinul poporului nostru. Răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste a 
marcat un moment hotărîtor în dez
voltarea țării noastre pe un drum 
nou, deschizînd calea eliberării defi
nitive a României de sub dominația 
imperialistă, calea trecerii la reali
zarea unor profunde transformări 
sociale revoluționare, bare au dus la 
împlinirea idealurilor de dreptate so
cială și națională pentru care au 

luptat nenumărate generații de îna
intași, la cucerirea deplinei indepen
dențe și suveranități naționale a tă
rii noastre. (Aplauze îndelungate).

Din perspectiva anilor care au tre
cut de la glorioasa zi de 23 August 
1944, semnificația ei excepțională 
pentru istoria României ni se relevă 
cu puterea marilor împliniri revolu
ționare dobîndite de poporul nostrfi, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in făurirea vieții sale noi, 
libere și fericite, în edificarea socia
lismului și comunismului.

Cinstirea din acest an a marii 
noastre sărbători naționale are o re
zonanță cu totul deosebită in con
știința întregii' națiuni, 1981 fiind, 
anul aniversării a șase decenii de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 

eveniment de însemnătate epocală în 
lupta revoluționară a clasei munci
toare, a poporului nostru, pentru eli
berare socială și națională, pentru 
progresul neîntrerupt al patriei, pen
tru independentă și suveranitate na
țională.

Marile transformări revoluționare 
care au întinerit chipul României, 
progresele realizate pe calea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
sint rezultatul înfăptuirii politicii 
Partidului Comunist Român, baza
tă pe aplicarea creatoare a prin
cipiilor generale ale socialismului ști
ințific, ale revoluției și construcției 
socialiste la condițiile concret-isto- 
rice ale României. Aceste împliniri 
atestă, cu forța de netăgăduit a
(Continuare în pag. a Il-a)

Sîmbătă, 22 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit la Snagov cu tovarășul Hara
lambos Drakopoulos, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Grecia 
(Interior), care efectuează o vizită în 
tara noastră la invitația C.C. al P.C.R.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
s-a întîlnit cu tovarășul Aii Yata,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit, sîmbătă. la 
Snagov, cu tovarășul Aii Yata. secre
tar general al Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc, care la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în tara noastră.

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

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

manifestații populare

La întrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea conducerii Partidului Co
munist din Grecia (Interior), calde

La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Comitetului Po
litic Executiv și Comitetului Central 
al P.C.R., tuturor comuniștilor. în

felicitări cu prilejul marii sărbători 
naționale — 23 August — împreună 
cu urări de progres și prosperitate 
poporului român prieten.

Oaspetele a dat o înaltă apre
ciere politicii promovate1 de România
(Continuare în pag. a V-a)

tregului popor român un cald salut 
din partea conducerii Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc, 
a comuniștilor marocani și calde fe
licitări cu prilejul zilei de 23 Au
gust. De asemenea, oaspetele a dat
(Continuare în pag. a V-a)

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, sîmbătă seara, la 
Palatul din Piața Victoriei, o recep
ție cu prilejul 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 a fost

intonat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion
(Continuare în pag. a V-a)

Solemnitatea înaintării la gradul de general-locotenent 
a generalului-maior Constantin Olteanu, 

ministrul apărării naționale
IN PAGINA A V-A
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvîntarea tovarășului Ion Dincă

(Urmare din pag. I)

faptelor vieții, că Partidul Comunist 
Român și-a îndeplinit și iși indepli- 
nește neabătut, in acord deplin cu 
interesele vitale ale întregului popor, 
misiunea istorică de partid revolu
ționar al clasei muncitoare, de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre. (Aplauze puternice).

Victoria istorică de la 23 August 
1944 a pus cu strălucire in evidentă 
forța politică a Partidului Comunist 
Român, capacitatea sa de a organiza 
și conduce, șub steagul luptei pentru 
înfăptuirea marilor idealuri ale po
porului nostru, cele mai largi cate
gorii sociale, toate forțele progresiste 
ale tării. Infruntind prigoana și te
roarea fascistă, represiunile hitleris- 
te. Partidul Comunist Român a reu
șit să realizeze un larg front patrio
tic. antifascist, un sistem complex de 
alianțe, să organizeze minuțios ac
țiunile care au culminat cu victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialis- 
tă. Bazindu-se pe o lucidă apreciere 
a situației internaționale favorabile, 
creată prin victoriile obținute împo
triva hitlerismului. de armata so
vietică. precum și de celelalte forțe 
ale coaliției antifasciste. partidul 
nostru a inițiat și a condus direct 
acțiunile pentru doborirea dictaturii 
militaro-fasciste.

La chemarea Partidului Comunist 
Român. însuflețit de inalte idealuri 
patriotice, de telurile libertății socia
le și naționale, poporul nostru, in 
frunte cu clasa muncitoare, s-a ridi
cat la luptă, cu arma in mină. împo
triva hitleriștilor. România s-a alătu- ‘ 
rat, din prima zi a insurecției națio
nale. cu întregul ei potențial militar 
și material, coaliției antihitleriste, 
aducînd întreaga sa contribuție la . 
zdrobirea fascismului. Dînd pilde de 
înălțător eroism, armata română, 
alături de armata sovietică, a luptat 
pentru alungarea trupelor hitleriste 
de pe întreg teritoriul țării, a partici
pat cu forțe importante la bătăliile 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei, pină la victoria finală din 
mai 1945 asupra Germaniei naziste.

Evocînd evenimentele din august 
1944, acum, la această glorioasă ani
versare, îndreptăm gindurile noastre 
de aleasă recunoștință spre comuniști, 
uteciști și ceilalți luptători patrioți, 
antifasciști, spre ostașii și ofițerii ar
matei române, spre toți fiii țării — 
muncitori, țărani, intelectuali — care 
au luptat și s-au jertfit pentru ca Ro
mânia să-și dobîndească libertatea și 
independența. Aceleași ginduri de 
caldă recunoștință le îndreptăm spre 
eroica armată sovietică, armată care 
a dus greul luptelor împotriva hitle
rismului, spre celelalte popoare care 
au făcut parte din coaliția antihitle- 
ristă și care au contribuit la zdrobi
rea fascismului. (Aplauze prelungite).

Se cuvine să evidențiem și cu a- 
cest prilej faptul că din perioada care 
a urmat eliberării țării noastre se 
detașează cu pregnanță etapa inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului, cind s-a înregistrat un dina
mism fără precedent în dezvoltarea 
societății românești, înscriindu-se 
drept epoca cea- mai ^fertilă. și mai 
rodnică in împliniri din întreaga is
torie a patriei, -în trir’e au foit ctea- 
te condițiile pentru ca România să 
treacă de la stadiul de țară in curs 
de dezvoltare la cel de țară cu o 
economie medie dezvoltată.

întregul nostru popor apreciază că 
această etapă de uriaș avînt creator 
poartă pecetea gindirii și acțiunii re
voluționare, a spiritului profund în
noitor al strălucitului nostru condu
cător, omul care, intruchipînd idealu
rile fundamentale, năzuințele clasei 
muncitoare, ale poporului român, și-a 
închinat intreaga viață propășirii 
patriei, secretarul general al parti
dului, președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze pu
ternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“). Sub con
ducerea și cu aportul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu parti
dul nostru a elaborat, în această pe
rioadă, un program clar de activi
tate, fundamentind științific și realist 
obiectivele strategice ale edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și ale înaintării României spre 
comunism. (Aplauze puternice).

Bucurindu-se de roadele transpu
nerii in viață a politicii partidului, 
poporul nostru, sărbătorind cea de-a 
37-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, iși 
manifestă plenar, prin fapte de mun
că. mîndria de a avea la cirma des
tinelor sale un partid puternic, un 
conducător înțelept, care a știut și 
știe să elaboreze în mod științific, 
realist, obiectivele și sarcinile con
strucției socialiste în deplină concor
danță cu cerințele și legitățile dezvol
tării societății românești, cu realită
țile concrete ale țării, asigurind pu
nerea in valoare a resurselor mate
riale și umane ale României. (Aplau
ze, urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“.

Cu deosebită satisfacție subliniem 
_  și în acest moment sărbătoresc — 
realizările importante obținute în cin
cinalul 1976—1980. in care au avut loc 
accelerarea procesului de industriali
zare socialistă a patriei, dezvoltarea 
intensă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țârii, ridicarea mai ac
centuată a nivelului de trai al 
populației. Producția netă industrială 
a crescut în această perioadă intr-un 
ritm mediu anual de 10 la sută, iar 
productivitatea muncii a sporit, pe 
întregul cincinal, cu peste 40 la șută, 
contribuind cu circa trei pătrimi la 
creșterea producției industriale. O 
continuă dezvoltare a cunoscut în 
acești arii agricultura, ca rezultat al 
eforturilor materiale și financiare ale 
statului de dotare cu tractoare, ma
șini agricole. îngrășăminte chimice. 
Pe această bază, producția agricolă a 
sporit intr-un ritm mediu anual de 
aproape 5 la sută, asigurind aprovi
zionarea populației cu produse agro- 
alimentare și a industriei cu materii 
prime.

S-au dezvoltat invățămintul. cul
tura și arta, factori esențiali ai fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ai ridicării patriei noastre 
la un nivel superior de civilizație 
materială și spirituală.

Un puternic avint a cunoscut cer
cetarea științifică, punindu-se un 
mai mare accent pe legarea mai 
strinsă a acesteia de rezolvarea sar
cinilor de producție.

Creșterea producției materiale și 
utilizarea mai eficientă a resurselor 
societății au asigurat sporirea cu 
41.5 la sută a venitului național, asi- 
gurindu-se resursele necesare ridi
cării continue a veniturilor oameni
lor muncii. După cum se știe, retri
buția reală a sporit, in anii cincina
lului 1976—1980. cu circa 29 la sută, 
față de 18—20 la sută stabilit in Di
rectivele Congresului al XI-lea iar 
veniturile reale ale țărănimii s-au 
mărit cu 29 la sută, depășind limita 
superioară a prevederilor inițiale.

Rod al politicii partidului, al gindi
rii științifice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al preocupărilor sale con
stante, societatea noastră dispune 
astăzi de un sistem democratic uni
tar, prin care se asigură larga parti
cipare a maselor de oameni ai mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
la luarea deciziilor in viața econo- 
mico-socială, la conducerea 'întregii 
societăți. Numeroasele forumuri po
litice care au avut loc in acest an
— congresul țărănimii, al sindicate
lor, al consiliilor oamenilor muncii
— sînt o expresie concludentă a ca
drului fertil pe care partidul l-a 
creat în vederea largii afirmări a 
democrației muncitorești, socialiste, 
conducerii democratice a societății 
de către popor.

Participarea largă a oamenilor 
muncii la viața politică și socială, 
strînsa unitate a întregului popor, 
fără deosebire de naționalitate, in 
cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, procesul revoluționar 
de adincire a autoconducerii și auto- 
gestiunii, desfășurat sub conducerea 
Partidului Comunist Român — con
stituie garanția sigură a înfăptuirii 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XII-lea al partidului, chezășia îna
intării ferme a României pe calea 
socialismului și comunismului, a asi
gurării independenței și suveranită
ții naționale.

Exprimindu-și hotărirea de a în
făptui in mod exemplar sarcinile ce 
le revin, oamenii muncii din indus
trie, agricultură, din celelalte dome
nii de activitate raportează partidu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că. cinstind aniversarea zilei de 23 
August, au obținut importante suc
cese in muncă, în1 înfăp
tuirea sarcinilor pe acest 
an. Pe primele 7 luni ale 
anului, prevederile planu
lui unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării au 
fost indeplinite. iar nume
roase colective de muncă au 
realizat de pe acum preve
derile planului de producție 
pe 8 luni.

Așa cum sublinia recent 
secretarul general al parti
dului nostru comunist, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
..tot ceea ce am realizat 
este rezultatul muncii eroi
cei noastre clase muncitoa
re. care iși îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică de 
clasă conducătoare a socie
tății. al alianței dintre mun
citorime. țărănime, intelec
tualitate, dintre toti oame
nii muncii, fără deosebire 
de naționalitate". (Aplauze 
îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

îmi revine plăcuta înda
torire ca, de la această înal
tă tribună, cd prilejul marii 
noastre sărbători naționale, 
să adresez, din partea ’con
ducerii partidului si statu
lui. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări clasei mun- 
Citoare, țărănimii, intelectualității, în
tregului popor, precum și urări de 
noi si remarcabile succese în munca 
de ridicare a patriei noastre ne trep
tele mereu mai înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste ! (Aplauze 
vii, urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Bilanțul pe care-1 facem la aniver

sarea zilei de 23 August ne oferă pri
lejul de a ne indrepta gindul și preo
cupările spre sarcinile de mare com
plexitate ale Cincinalului 1981—1985, în 
cursul căruia se va asigura realiza
rea obiectivului strategic fundamen
tal de trecere a României din stadiul 
de țară in curs de dezvoltare la sta
diul de țară mediu dezvoltată. în con
formitate cu hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului, România va cu
noaște și in acest cincinal o dezvol
tare viguroasă a economiei naționale, 
a științei, tehnicii, culturii și invă- 
țămintului. O atenție deosebită se va 
acorda dezvoltării teritoriale a forțe
lor de producție, realizării unei pro
ducții globale pe locuitor, in fiecare 
județ, de cel puțin 70 000 lei; in a- 
cest cincinal, producția-marfă indus
trială urmează să crească intr-un ritm 
mediu anual de 7,6 la sută, iar cea 
agricolă de 4,5—5 la sută, in mod’co
respunzător dezvoltindu-se și celelal
te sectoare de activitate.

Caracteristica generală a planului 
cincinal actual o constituie trecerea 
Ia dezvoltarea intensivă a economiei, 
creșterea rentabilității economice. Așa 
cum a stabilit Congresul al XII-lea, 
ca și recentul forum național al oa
menilor muncii, situăm in centrul în
tregii activități economice valorifica
rea superioară a materiilor prime și 
materialelor, a bazei energetice, spo
rirea productivității muncii, intensifi
carea procesului de mecanizare și au
tomatizare a producției, accentuarea 
afirmării revoluției tehnico-științifice, 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, folosirea la 
intreaga capacitate a mijloacelor de 
care dispunem, sporirea mai accen
tuată a exportului și a contribuției co
merțului exterior la venitul național.

Pe primul plan al preocupărilor se 
impune asigurarea, intr-o măsură tot 
mai mare, a resurselor energetice și 
de materii prime din țară, prin inten
sificarea activității geologice pentru 
descoperirea și punerea in valoare de 
noi substanțe utile, de noi rezerve^ de 
petrol, gaze, cărbuni și minereuri, ac
ționind ferm pentru realizarea inde
pendenței energetice a patriei — o- 
biectiv de importanță națională sta
bilit de Congresul al XII-lea al parti
dului.

în spiritul preocupărilor permanen
te ale partidului pentru dezvoltarea 
echilibrată a întregii economii, pentru 
asigurarea produselor agricole nece
sare economiei, aprovizionării popu
lației, actualul cincinal prevede în
făptuirea unei profunde revoluții in 
agricultură, vizind atit baza tehnico- 
materiâlă, cit și organizarea produc
ției. perfecționarea relațiilor sociale, 
creșterea gradului de civilizație ma
terială și spirituală al satelor. în pe
rioada 1981—1985 urmează ca produc
ția agricolă să fie cu cel puțin 24.4— 
27.4 la sută mai mare decit in cinci
nalul trecut, iar in 1985 să ajungem 
la o producție de 28.5 milioane tone 
de cereale. Așa cum a stabilit parti
dul, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in centrul preocu
părilor situăm folosirea deplină a pă- 
mintului, realizarea integrală a pro
gramului de îmbunătățiri funciare, 
respectarea tehnologiilor de produc
ție. a densităților de plante la 
hectar, efectuarea in condiții optime 
a tuturor lucrărilor de intreținere și 
recoltare, creșterea efectivelor și 
producțiilor animaliere, realizarea in

tegrală a fondului de stat de produse 
agricole.

Realizarea prevederilor cincinalu
lui 1981—1985. denumit pe drept cu- 
vînt cincinalul calității, impune in
tensificarea activității de cercetare 
științifică in toate domeniile. In cen
trul preocupărilor cercetării va sta 
rezolvarea problemelor privind noile 
tehnologii, înnoirea producției, redu
cerea consumurilor materiale și 
energetice, ridicarea calității și nive
lului tehnic al producției.

România va participa activ la di
viziunea internațională a muncii, 
extinzind schimburile economice și 
cooperarea in domeniul producției, 
al științei și tehnologiei, in vederea 
asigurării unei balanțe, de plăți ex
terne echilibrate și consolidării re
zervelor valutare ale țării.

înfăptuirea prevederilor cincinalu
lui va permite creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, țelul suprem al po
liticii partidului nostru. Se va asigu
ra sporirea retribuției .reale cu 
aproape 16 la sută, iar a veniturilor 
țărănimii cu 18 la sută, vor crește 
pensiile, indemnizațiile pentru copii 
și celelalte cheltuieli sociale. Se vor 
construi circa 900 mii de apartamen
te. noi edificii social-culturale. se 
vor extinde serviciile pentru popu
lație. se vor dezvolta comerțul. inte
rior. activitățile de turism și agre
ment, asigurindu-se condiții tot mai 
bune de viață și de muncă pentru 
întregul popor. îmbunătățirea perma
nentă a calității vieții. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
însuflețiți de mobilizatoarele pre

l
vederi înscrise în actualul cincinal, 
oamenii muncii acționează cu devo
tament pentru înfăptuirea hotânri- 
lor Congresului al XII-lea. a indica
țiilor de o inestimabilă valoare teo
retică și practică cuprinse în expu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu.

întreaga activitate trebuie să se 
desfășoare1 sub semnul unei sporite 
responsabilități, al afirmării mai pu
ternice a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii. in vederea 
realizării, in cele mai bune condiții, 
a planului la producția netă și pro
ducția fizică, la producția-marfă vin- 
dută și încasată, acționind neabătut 
pentru creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produse
lor, organizarea temeinică a produc
ției și a muncii, folosirea mai rațio
nală a materiilor prime și materia
lelor, gospodărirea judicioasă a com
bustibilului și energiei, a întregii 
avuții naționale. Realizarea prevede
rilor planificate în toate ramurile 
economiei naționale reprezintă con
diția esențială pentru asigurarea 
creșterii continue a beneficiilor, a 
nivelului de trai al poporului.

în acest cincinal se va realiza un 
volum de investiții de 1 200 miliar
de lei. eforturile fiind orientate în
deosebi spre terminarea lucrărilor 
începute, completarea dotării unită
ților cu mașini și utilaje, dezvoltarea 
unor capacități de producție, îndeo
sebi in domeniul prelucrării superi
oare a materiilor prime. De aceea, 
o sarcină de prim ordin este îmbu
nătățirea întregii activități în dome
niul construcțiilor, acționindu-se cu 
energie pentru lichidarea rămînerilor 
in urmă, realizarea ritmică a tuturor 
obiectivelor prevăzute, folosirea in 
condiții corespunzătoare a utilajelor, 
pentru darea in exploatare a tuturor 
obiectivelor planificate.

Un accent deosebit se impune, pa
ralel cu continua reducere a impor
turilor, pe realizarea integrală a pro
ducției destinate exportului, respec
tarea strictă a termenelor contrac
tuale. ridicarea calității mărfurilor, 
sporind competitivitatea produselor 
noastre în schimburile internaționa
le și rentabilitatea desfacerii lor pe 
piața mondială.

Mari răspunderi revin oamenilor 
muncii din agricultură. în acest an 
de debut al cincinalului. Prin extin
derea mecanizării, organizarea mai 
bună a întregii activități, mobiliza
rea tuturor locuitorilor satelor. întă
rirea ordinii și disciplinei, să se asi
gure într-un timp cit mai scurt strîn- 
gerea recoltei la toate culturile, cit 
și realizarea lucrărilor agricole la 
cel mai înalt nivel calitativ. îndepli
nirea in fiecare județ a prevederilor 
planului la produsele vegetale, in 
zootehnie.

însuflețit de conștiința marilor 
sarcini pe care le are de îndeplinit, 
poporul nostru, acum, la aniversarea 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
iistă, își exprimă, prin fapte de mun
că pătrunse de un înălțător patrio
tism, hotărirea de a acționa cu toată 
răspunderea pentru înfăptuirea e- 
xemplară a obiectivelor economice 
și sociale înscrise in planul pe acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
propășirea și înflorirea României 
socialiste.

Pe primul plan al preocupărilor 
organelor și organizațiilor de partid 
vor sta permanent formarea omului 
nou, cu o inaltă conștiință socialistă, 
intensificarea activității politico- 
educative. pentru ridicarea nivelului 
pregătirii profesionale. științifice, 
ideologice și culturale a maselor. 
Așa cum ne cere secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la baza întregii activități 
de educare patriotică, revoluționară 
a oamenilor muncii trebuie să situăm 
cu fermitate concepția revoluționară 
despre lume și viață a partidului, ma
terialismul dialectic și istoric, princi

piile socialismului științific. Este da
toria comuniștilor să manifeste in
transigență principială față de orice 
influențe ale ideologiei burgheze, față 
de orice manifestări retrograde, de 
naționalism, șovinism, rasism, cosmo
politism, să cultive cu stăruință spi
ritul revoluționar, sentimentele nobile 
ale dragostei de patrie și dăruirii pen
tru slujirea intereselor supreme ale 
poporului, să militeze fără preget 
pentru incetățenirea trainică a princi
piilor eticii și, echității socialiste in 
toate sferele Vieții sociale.

Garanția sigură a înfăptuirii Pro
gramului partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, a intăririi pe mai 
departe a suveranității și indepen
denței naționale o constituie afirma
rea cu putere a rolului politic condu
cător al Partidului Comunist Român 
în intreaga viață socială, in toate do
meniile de activitate, unitatea traini
că a întregului popor in jurul și sub 
conducerea partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze îndelungate. Se 
scandează „Stima noastră și mîndria
— Ceaușescu — România !“).

Stimați tovarăși,
Realizarea cu succes a marilor o- 

biective care prefigurează înflorirea 
economică și socială a țării, creșterea 
permanentă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului impun 
existența unui climat de pace, secu
ritate și colaborare în Europa, în în
treaga lume. De aceea, țara noastră 
participă activ la viața internațională, 
contribuie la rezolvarea constructivă 
a problemelor complexe ale contem
poraneității, la eforturile consacrate 
păcii și destinderii, intăririi încrede
rii și securității mondiale, edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Cu inimile pline de săr
bătoarea libertății noastre, 
dăm glas și cu acest prilej 
puternicelor sentimente de 
recunoștință, de profund 
respect față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, 
președintele republicii, pro
eminentul militant revolu
ționar care. închinindu-și 
viața, puterea de muncă, 
progresului și fericirii pa
triei. are un rol hotăritor 
in elaborarea și promo
varea politicii externe a 
României socialiste. (A- 
plauze îndelungate, urale. 
Se scandează „Qeaușescu — 
pace !“). Principialitatea și 
umanismul, inalta respon
sabilitate față de cauza pă
cii. independentei și pro
gresului tuturor națiunilor, 
valențq definitorii ale po
liticii externe românești, 
sint organic legate de gin- 
direa și acțiunile secretaru
lui general al partidului, 
președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— personalitate prestigioa
să a lumii contemporane. 
(Aplauze vii. Se scandează 
„Stima noastră și mindria 
— Ceaușescu — România!").

în mod consecvent si sta
tornic. partidul si statul

nostru situează pe prim plan in re
lațiile internaționale prietenia și co
laborarea cu toate statele socialiste
— pornind de la convingerea că dez
voltarea colaborării și solidarității ță
rilor socialiste constituie o condiție 
esențială pentru făurirea cu succes 
a socialismului in fiecare tară, pen-. 
tru întărirea păcii și destinderii în 
lume.

Acordăm, de asemenea, o atenție 
deosebită extinderii relațiilor de co
laborare și solidaritate cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările nealinia
te — ca parte integrantă a politicii 
noastre generale de luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului — 
pentru afirmarea dreptului inaliena
bil al popoarelor la dezvoltare liberă 
și independentă.

în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice promovăm relații cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate state
le lumii, fără deosebire de orinduire 
socială, participăm activ la diviziu
nea internațională a muncii, la schim
bul mondial de valori materiale și 
spirituale.

La baza raporturilor sale interna
ționale. România situează ferm prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc. ale nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, respectării 
dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber, potrivit voinței și intere
selor sale vitale.

în cadrul politicii sale externe. 
România acordă o atenție deosebită 
înfăptuirii securității europene, con
siderând că este necesar să se facă 
totul pentru ca reuniunea de la Ma
drid să se încheie cu rezultate poziti
ve. pentru a se ajunge la convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării în Europa, la asigura
rea continuității procesului început 
la Helsinki, prin organizarea de noi 
reuniuni de securitate și cooperare 
pe continent. Interesele tuturor po
poarelor europene cer să se asigure 
o largă și neîngrădită colaborare eco
nomică. tehnico-științifică. culturală, 
pe baza respectării orinduirii sociale 
a fiecărei țări, a independentei și 
suveranității fiecărui popor, să se 
asigure un climat de securitate și 
destindere, astfel încît fiecare națiu
ne să se poată dezvolta liber, la adă
post de orice agresiune sau amestec 
din afară.

România socialistă, președintele 
său. tovarășul Nicolae Ceaușescu. se 
pronunță ferm și acționează neabă
tut pentru dezarmare, și in primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru oprirea cursei înarmărilor. 
Sint imperios necesare — așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
măsuri de reducere a cheltuielilor 
militare, de diminuare a trupelor și 
armamentelor sub un strict control 
internațional, de interzicere a mane
vrelor militare, a demonstrațiilor de 
forță la granițele altor state, precum 
și altele menite să marcheze pași 
concreți pe calea dezarmării, a in
tăririi încrederii între state. România 
consideră că oprirea cursei înarmări
lor și înfăptuirea dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare, re
prezintă una din cele mai arzătoare 
probleme pentru statele europene 
pentru întreaga lume, de ea depin- 
zind înseși viața și civilizația tuturor 
națiunilor. De aceea Românie se pro
nunță cu hotărire împotriva ampla
sării de noi rachete in Europa, che- 
mind la acțiuni convergente toate 
popoarele pentru a feri omenirea de 
pericolul unei conflagrații. în același 
timp, poporul român se ridică cu 
hotărîre Împotriva producerii bombei 
cu neutroni, considerînd că aceasta 
agravează și mai mult primejdiile la 
adresa securității, destinderii și cola
borării, este contrară intereselor 

fundamentale ale păcii, voinței și 
aspirațiilor tuturor popoarelor lumii.

In actuala situație internațională, 
deosebit de complexă și contradicto
rie. pe diferite meridiane ale planetei 
se mențin surse de încordare și con
flicte care pot degenera oricind in 
conflagrații. în aceste condiții, avind 
in vedere interdependențele tot mai 
strinse ce caracterizează evoluția con
temporană. trebuie să se facă totul 
pentru renunțarea hotărită la folosi
rea forței, la confruntările militare. 
(Aplauze puternice).

România consideră că toate proble
mele litigioase care mai există ir» 
Orientul Apropiat, Africa, Asia de 
sud-est și in alte regiuni ale lumii 
trebuie rezolvate pe calea tratativelor, 
respectindu-se libertatea și indepen
dența fiecărui popor, dreptul sacru de 
a se dezvolta de sine stătător pe ca
lea progresului și civilizației, fără 
nici un amestec din afară.

România subliniază cerința impe
rioasă a lichidării marilor decalaje 
dintre țările sărace și bogate, a stării 
de subdezvoltare economică și socială 
în care se află o mare parte a ome
nirii, ca urmare a îndelungatei poli
tici imperialiste, de dominație, ex
ploatare și asuprire colonială. Este 
necesar să fie intensificate eforturile 
pentru făurirea noii ordini economice 
internaționale, pentru colaborarea 
echitabilă intre toate statele, pe baza 
unor relații de deplină egalitate, care 
să permită dezvoltarea mai rapidă a 
tuturor popoarelor, și in primul rînd 
a celor rămase în urmă.

Așa cum a subliniat cu consecven
ță tovarășul Nicolae Ceaușescu, so
luționarea justă și durabilă a pro
blemelor complexe din viața mon
dială contemporană nu poate fi asi
gurată decit cu participarea activă, 
in deplină egalitate, a tuturor state
lor. fără deosebire de mărime sau 
orinduire socială. In acest scop, un 
rol deosebit revine țărilor mici și 
mijlocii, țărilor in curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt ne
mijlocit interesate intr-o politică de 
independență, colaborare și pace. 
România consideră, totodată, că se 
impune să sporească rolul și contri
buția Organizației Națiunilor Unite 
și ale altor organisme internaționale 
la democratizarea relațiilor pe arena 
mondială, la soluționarea probleme- 

’lor complexe ale lumii de azi.
Partidul nostru își reafirmă și cu 

acest prilej hotărirea sa de a dez
volta, in continuare, colaborarea cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
conlucrarea cu partidele socialiste și 
social-democrate. cu partidele demo
cratice, progresiste, din noile state 
independente, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele înaintate, 
antiimperialiste de pretutindeni.

La marea sărbătoare a poporului 
român ne exprimăm solidaritatea 
militantă cu toate aceste forțe, avind 
deplina convingere că întărirea uni
tății lor. atit pe plan național, cit și 
pe arena mondială, acțiunile unite 
ale tuturor popoarelor pot determina 
un curs nou în viața internațională, 
pot bara calea încordării și războiu
lui, pot asigura destinderea, pacea și 
cooperarea in intreaga lume. (Aplau
ze puternice).

Stimați tovarăși,
Oamenii muncii, întregul nostru 

popor privesc cu deplină încredere 
viitorul, înaintează sigur, sub condu
cerea partidului nostru comunist, pe 
căile progresului și civilizației so
cialiste, spre comunism. Așa cum a 
menționat secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înde
plinirea vastului și mobilizatorului 
program de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre depinde, în mod 
hotăritor. de capacitatea partidului 
de a conduce în mod științific, efi
cient, procesul edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
munca, contribuția, eforturile crea
toare ale fiecărui cetățean al Româ
niei socialiste.

în pragul marii noastre sărbători 
naționale, cind privim cu îndreptăți
tă mindrie drumul parcurs și scrutăm 
cu încredere viitorul, adresăm comu
niștilor. tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
îndemnul de a întări tot mai mult 
spiritul revoluționar, de a munci cu 
însuflețire și dăruire patriotică pen
tru înfăptuirea integrală a planului 
național unic de dezvoltare a țării în 
anul 1981 și pe întregul cincinal, a po
liticii Partidului Comunist Român.

Să lacem totul pentru realizarea 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru dez
voltarea in continuare a economiei, 
științei, invățămintului și culturii, 
pentru ridicarea României pe trepte 
superioare de civilizație ! (Aplauze 
puternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască cea de-a 37-a aniversare 
a revoluției de eliberare sociaiă și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
ryilistă din România ! (Aplauze, urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
— România — Stima noastră și min
dria !“).

Trăiască Partidul Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1 (Aplau
ze puternice. îndelungate. Urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască și să înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice. Urale. 
Se scandează „Ceaușescu 1 și po
porul !“).

Trăiască pacea și' colaborarea între 
toate popoarele lumii 1 (Aplauze pu
ternice, urale. se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“).

(Urmare din pag. I)

Rădulcscu, Virgil Trofin, Ștefan An
drei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Marin Rădoi. Ion Ursu, 
Richard Winter, Hie Radulescu, Va- 
sile Vilcu. președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.R., Ion Gheor- 
ghe Maurer, Manea Mănescu, Ion 
Popescu Puțuri, Mihail Cruceanu și 
alți membri de partid eu stagiu din 
ilegalitate, foști comandanți ai unor 
mari unități de pe frontul antihitle
rist, generali, conducători ai unor or
ganizații de masă și obștești, repre
zentanți ai oamenilor muncii din Ca
pitală, ai vieții noastre științifice Ș> 
culturale.

în sală se aflau membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, participanți la 
evenimentele din August 1944, gene
rali activi și în rezervă, activiști de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, oameni de știință, artă și 
cultură.

Erau prezenți Ilias Iliou, președin
tele Uniunii Democratice de Stingă 
din Grecia — E.D.A.. Clodomiro Al- 
meyda, secretar general al Partidului 
Socialist din Chile, Haralambos 
Drakopoulos, secrejar al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia (In
terior), Aii Yata, secretar general al 
Partidului Progresului și Socialismu
lui din Maroc, Abdallah Ibrahim, 
secretar general al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc, 
Tomio Nishizawa, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist Japonez, Maxim Gremetz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al. Partidului Comunist Francez, 
Alhaji Suleiman Takuma, secretar na
țional al Partidului Național din Nige
ria, Simon Sanchez Montero, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Spa
nia. Marcelino Camacho, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania, secretar 
general al Confederației Sindicale a 
Consiliilor muncitorești, Almeida San
tos, membru al Comisiei permanente a 
Comisiei Politice a Partidului Socia
list Portughez, Dan Lundrup, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Danemarca, 
Osmane Seydi, membru al Biroului 
Politic al Partidului Socialist din 
Senegal, vicepreședinte al Adunării 
Naționale. Kornilov Alexandr Grigo- 
rievici, deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., al doilea secretar al Co
mitetului regional Vologda al 
P.C.U.S., conducătorul grupului de 
activiști ai P.C.U.S., grupul de acti
viști ai Partidului Comunist Chinez, 
condus de Hu Megxia, secretar al Co
mitetului provincial Sichuan al Parti
dului Comunist Chinez, grupul de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condus de Horeni Zde- 
nek, membru supleant al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, Michel Ngkala, membru al C.C. 
al Partidului Congolez al Muncii, co
mandant național al miliției popu
lare congoleze, Fakri Farhud, 
membru al Comisiei de relații 
internaționale a Partidului Co
munist Libanez, Renzi Hourani, 
secretar al Comisiei Centrale de 
JRevizie a Partidului Comunist 
din Israel, grupul de activiști ai 
Partidului Comunist din ^uba, con
dus de Claudio Ramos, șef de sector 
la Departamentul relațiilor externe al 
C.C. al Partidului Comunist din Cuba, 
delegația Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C. Bulgar, condusă de Mitko Te- 
nev, prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid Hristo Botev din So
fia, alți oaspeți de peste hotare.

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, unde a 
avut loc adunarea festivă, era împo
dobită sărbătorește. Pe fundalul sălii 
se afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. incadrat de drapelele 
partidului și statului. Se vedeau în
scrise datele jubiliare : „23 August
1944 — 23 August 1981".

A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Deschizind adunarea. tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., a spus :

„Aniversăm astăzi împlinirea a 37 
de ani de la înfăptuirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și ant.iimperialis- 
tă. , simbol nepieritor al eroismului 
maselor populare in lupta pentru li
bertate și dreptate, ce a deschis ca
lea istorică a unor profunde trans
formări revoluționare în societatea 
românească, a edificării socialismului 
și comunismului pe pămintul străbun 
al țării.

Este pentru noi o deosebită cinste 
ca, în numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor Capitalei, să salutăm, 
cu profundă stimă și inaltă considera
ție. pe cel mai iubit fiu al poporului 
român, proeminentă personalitate a 
lumii politice contemporane, de nu
mele și activitatea căruia sint strîns 
legate marile înfăptuiri ale acestui 
timp socialist al patriei, pe secretarul 
general al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru, care participă la 
adunarea festivă de astăzi.

Adresăm. în același timp, un salut 
cordial oaspeților de peste hotare. 

precum și corpului diplomatic pre
zent la adunarea noastră.

Arătind că in acest an sărbătorirea 
zilei de 23 August are loc în condi
țiile in care întregul nostru popor 
este puternic angajat în traducerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al partidului, vor
bitorul a spus in încheiere:

Acționind neabătut pentru înfăp
tuirea politicii partidului, a sarcinilor 
din planul unic de dezvoltare econo- 
mico-socială, a indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii 
din Capitală au inregistrat importan
te succese în întrecerea desfășurată 
în intimpinarea zilei de 23 August, 
realizind peste prevederile planului o 
producție-marfă de 1.6 miliarde lei. 
o producție netă de aproape 950 mi
lioane lei. obținută integral pe seama 
creșterii productivității muncii, pre
cum și însemnate economii de me
tal. energie electrică și combustibil. 
Au fost date in folosință 16 000 de a- 
partamente.'numeroase spații comer
ciale și alte obiective social-culturale.

Este pentru noi incă un prilej spre 
a vă aduce cele mai vii mulțumiri și 
a vă exprima întreaga noastră re
cunoștință și gratitudine pentru spri
jinul permanent și multilateral pe 
care-1 acordați statornic municipiului 
București, in vederea dezvoltării și 
înfloririi continue a Capitalei patriei 
noastre, asemeni întregii țâri, crește
rii necontenite a nivelului de viață, 
a bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. Totodată, vă încredin
țăm,1 mult iubite tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa și in continua
re. cu toată hotărirea, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin in acest an și pe întregul cinci
nal, pentru sporirea contribuției Ca
pitalei la accelerarea dezvoltării eco
nomice și sociale a patriei".

Despre însemnătatea zilei de 
23 August a vorbit' tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului.

Adunarea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, toți 
cei prezenți manifestindu-și, din a- 
dincul cugetului și simțirii, deplina 
satisfacție și imensa bucurie pentru 
drumul luminos străbătut de țara 
noastră după înfăptuirea actului de 
la 23 August 1944, îndeosebi in ulti
mii 16 ani, de cind la conducerea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, perioadă in care Româ
nia s-a transformat intr-un stat so
cialist cu o industrie puternică, o a- 
gricultură in plină dezvoltare și mo
dernizare, cu o cultură și știință în
floritoare. Dind glas sentimentelor 
de profundă recunoștință pe care le 
nutresc față de partid și secretarul 
său general, față de patria socialistă, 
cei prezenți au aclamat cu însufle
țire : „Ceaușescu — P.C.R. !“. „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace I .

Adunarea festivă s-a încheiat cu un 
frumos spectacol artistic omagial, or
ganizat de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Comitetul muni
cipal de partid București. împreună 
cu Comitelui Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Prin amploarea, frumusețea și pu-'.o 
terea evocatoare a momentelor poe
tice, corale și coregrafice, unele din-o 
tre ele în primă audiție, prin în
treaga sa ținută interpretativă, spec
tacolul, conceput ca o cuprinzătoare 
și elevată sinteză artistică, a marcat 
momente semnificative ale luptei 
noastre pentru libertate, independen
tă și suveranitate, in care se înscrie 
ca un punct de culme victoria insu
recției din August 1944, ale efortu
lui depus in anii de după eliberare 
de clasa muncitoare, țărănime și in
telectualitate pentru edificarea noii 
orinduiri pe pămintul României. 
Spectacolul s-a constituit într-un imn 
înălțător inchinat Partidului Comunist 
Român, care în decursul celor 60 de 
ani de existență glorioasă a ținut sus 
steagul luptei pentru eliberarea so
cială și națională, pentru o viată rr 
dreaptă și mai bună, pentru socialis. Z 
pace și progres. într-un prinos de 
profundă recunoștință adus celui mai 
iubit fiu al poporului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita 
sa activitate revoluționară consacrată 
binelui și propășirii necontenite a 
României, cauzei socialismului și păcii.

La reușita spectacolului, ale cărui 
mortiente artistice au fost răsplătite 
cu vii și îndelungi aplauze, si-au dat 
concursul corul, • orchestrali baletul 
Operei Române, corurile Filarmonicii 
de stat „George Enescu" si ansam
blurilor artistice „Doina", al armatei, 
și „Rapsodia Română", al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Corul de came
ră „Madrigal" al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu". Ansamblul de ba
let clasic și contemporan „Fantasio" 
din Constanța, cunoscuți artiști si so
liști ai primelor scene si instituții 
muzicale din Capitală, precum si ar
tiști amatori laureati ai Festivalului 
national „Cintarea României".

în meheiere a fost intonat „E scris 
pe tricolor Unire".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceausescu, tuturor celor ce au con
tribuit la reușita acestei manifestări 
artistice le-a fost oferit un frumos 
cos cu flori.

La sfirșit. interpreții. împreună cu 
asistenta au ovaționat minute în șir 
pentru partid și secretarul său ge
neral. pentru patria noastră socialis
tă. pentru eroicul popor român, pen
tru socialism și pace.
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MESA/E DE PESTEJIPTARJ
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice. Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, felicităm cordial 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste România, poporul frate român 
cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist.

Eliberarea poporului român de fascism, ca "rezultat al victoriilor 
hotărîtoare ale Armatei Sovietice pe fronturile celui de-al doilea 
război mondial, al zdrobirii trupelor germano-fasciste în cursul 
operațiunii Iași-Chișinău, insurecția armată de la 23 August 1944 
înfăptuită în aceste condiții, sub conducerea comuniștilor au mar
cat începutul edificării vieții noi pe pămîntul românesc. în anii 
care au trecut, poporul român, condus de partidul comunist, in 
sțrînsă colaborare cu popoarele Uniunii Sovietice și' ale celorlalte 
țări frățești, a dobîndit mari succese în construcția socialistă, 
transformindu-și patria dintr-o țară înapoiată intr-un stat indus- 
trial-agrar modern.

Uniunea Sovietică, fidelă liniei de întărire a prieteniei și frăției 
cu țările socialiste, linie confirmată de cel de-al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S., va tinde și în viitor spre dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu Republica Socialistă România atît pe baze bilate
rale, cit și în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Astăzi, în condițiile complicării serioase a situației internațio
nale, generate de acțiunile cercurilor imperialiste reacționare și ale 
acoliților acestora, coeziunea țărilor comunității socialiste, conlu
crarea lor strînșă pe arena internațională servesc drept garanție 
sigură a apărării păcii și securității popoarelor, a întăririi pozițiilor 
internaționale ale socialismului.

De ziua sărbătorii naționale a României urăm poporului frate 
român noi succese in construcția socialistă. în înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al XÎI-lea Congres al P.C.R. și ne exprimăm încre
derea că relațiile sovieto-române se vor dezvolta și întări și în 
viitor în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, pe baza principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, în interesul popoarelor țărilor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii.

L. BREJNEV
N. TIHONOV

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,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al poporului bulgar și al nostru personal,x vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, întregului popor român cele mai cordiale felicitări și 
urări cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Insurecția armată de la 23 August 1944, organizată de Partidul 
Comunist Român, cu sprijinul hotărîtor al armatei sovietice, a 
marcat începutul revoluției antifasciste și antiimperialiste, care a 
deschis calea transformărilor economice și a edificării noii socie
tăți socialiste. în cei 37 de ani care au trecut, poporul român sub 
conducerea partidului său comunist, in colaborare cu țările comu
nității socialiste, a obținut succese remarcabile în construirea socia
lismului, in progresul rapid economic și cultural al României fră
țești, vecine.

Poporul bulgar se bucură sincer de realizările oamenilor muncii 
români, de marile lor succese în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și in îndeplinirea hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

Remarcăm cu satisfacție că Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România. împreună cu Uniunea Sovietică și cele
lalte state participante la Tratatul de la Varșovia, își aduc contri
buția lor prețioasă la apărarea cauzei păcii și la consolidarea secu
rității internaționale. Cu sprijinul tuturor forțelor iubitoare de 
pace din lumea intreâgă, ele dau o ripostă hotărită cercurilor agre
sive ale S.U.A. și N.A.T.O., care încearcă să-și extindă ofensiva 
împotriva destinderii, socialismului real și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Avem convingerea că prietenia tradițională și colaborarea dintre 
popoarele, țările și partidele noastre se vor dezvolta și întări. și 
in viitor, pe baza marxism-leninismului și a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală, spre binele popoarelor 
bulgar și român, în interesul unității comunității socialiste, al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al păcii și socia
lismului în lume.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului frate român noi 
și tot mai mari succese in edificarea socialismului, pentru progresul 
continuu al României socialiste.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

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,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și ai 
poporului Republicii Democrate Germane, vă transmitem dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului zComunist Român. 
Consiliului de Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România cele mai cordiale salutări și urări.

Sub conducerea partidului lor comunist și in strînsă alianță cu 
Uniunea Sovietică și celelalte state ale comunității socialiste, oa
menii muncii din România au obținut de la instaurarea puterii 
populare succese importante în construcția socialismului, pentru 
care vă felicităm din toată inima. Eforturile poporului român pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate se bucură în Republica Democrată Germană de o înaltă 
apreciere.

Ne exprimăm bucuria și satisfacția pentru dezvoltarea cu succes, 
în anii care au trecut, a colaborării frățești dintre partidele, statele 
și popoarele noastre. Sîntem siguri că relațiile noastre de strînsă 
prietenie și solidaritate vor cunoaște noi progrese în interesul con
struirii socialismului și spre binele popoarelor noastre.

Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, 
împreună cu celelalte state membre ale Organizației Tratatului de 
la Varșovia, sînt unanime în răspunderea de a milita hotărît și în 
viitor pentru slăbirea încordării internaționale, oprirea cursei înar
mărilor și dezarmare, pentru securitatea popoarelor în interesul 
păcii și socialismului.

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale vă dorim dum
neavoastră, stimați tovarăși, și întregului popor al Republicii Socia
liste România noi mari succese în construirea socialismului.

Dumneavoastră personal vă transmitem cele mai bune urări de 
sănătate, putere de muncă și fericire. *

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

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 XXXVII-a aniversări a eliberării Româ

niei, în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez, 
al poporului chinez și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și. prin dumneavoastră. Partidului Comunist Român. Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului frate român 
cele mai calde felicitări de sărbătoare.

Poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
sărbătorește glorioasa sa aniversare cu mari realizări obținute pe 
toate fronturile de luptă. Urăm din toată inima poporului român, 
care dintotdeauna prețuiește independența și autonomia, ca. strîns 
unit în jurul Partidului Comunist Român. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să repurteze noi și tot mai mari succese in 
transpunerea in viață a grandiosului program trasat de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

între partidele, țările și popoarele Chinei și României există o 
adîncă prietenie revoluționară. Sîntem profund convinși că, in 
opera de construire a socialismului, în lupta comună împotriva im
perialismului, pentru salvgardarea păcii mondiale, prietenia noas
tră va cunoaște in mod sigur o consolidare și dezvoltare continuă.

HU YAOBANG
. Președintele Comitetului Central

al Partidului Comunist Chinez
YE JIANYING

Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chinese
ZHAO ZIYANG

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în 

numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și în numele meu, vă adresez dumneavoastră. Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniș
tilor. oamenilor muncii și poporului prieten român felicitări cordiale 
și cele mai bune urări de dezvoltare in continuare cu succes a 
țării dumneavoastră pe calea socialismului și a prosperității sale 
multilaterale.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că rela
țiile prietenești și colaborarea dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre țările noastre 
socialiste vecine se vor dezvolta și progresa cu succes în interesul 
popoarelor iugoslave și poporului român, al păcii, progresului social 
și al socialismului în lume.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
al popoarelor și naționalităților din Iugoslavia și în numele meu, 
vă adresez cu deosebită satisfacție dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și întregului popor român felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de dezvoltare multilate
rală continuă a Republicii Socialiste România, de noi succese pe 
calea construcției socialiste, precum și de fericire pentru dumnea
voastră personal.

Sint convins că prietenia tradițională și colaborarea multilate
rală dintre țările noastre socialiste vecine se vor dezvolta cu suc
ces și în viitor în interesul popoarelor noastre, servind în același 
timp întăririi colaborării internaționale pe bază de egalitate, cauzei 
Socialismului și progresului general în lume.

SERGHEI KRAIGHER
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, săr
bătoarea națională fericită a poporului român, doresc să vă adre
sez în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporu
lui coreean, precum și în numele meu personal cele mai căldu
roase felicitări și cordiale salutări tovărășești dumneavoastră și 
prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
român.

Victoria insurecției armate desfășurate de poporul patriot, în 
frunte cu comuniștii români, pe întreg cuprinsul țării, a constituit 
un eveniment care reprezintă cea mai frumoasă pagină în istoria 
luptei revoluționare a poporului român.

După eliberarea țării, poporul român a inaugurat o nouă epocă 
de făurire a unei vieți noi și de prosperitate națională, ducînd tot
odată, sub conducerea Partidului Comunist Român in frunte cu 
dumneavoastră, o luptă energică pentru întărirea continuă a suve
ranității naționale și edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate.
- Poporul coreean se bucură de succesele minunate pe care po
porul frate român le obține zi de zi în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru pace și prietenie între popoare.

Sint convins că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, întemeiate pe princi
piile suveranității și solidarității internaționale și consolidate pu
ternic prin numeroasele și importantele noastre întîlniri, se vor 
lărgi și dezvolta continuu in toate domeniile.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa, dumneavoastră și 
poporului român, sincere urări de succese tot mai mari în lupta 
pentru înfăptuirea noului plan cincinal de dezvoltare economică și 
socială, conform hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării României, în 

numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Populare Po
lone și în numele poporului polonez, adresăm Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, poporului frate român și dumnea
voastră personal salutări cordiale și cele mai bune urări.

Poporul polonez apreciază realizările remarcabile obținute de 
România socialistă în toate domeniile vieții.

Prietenia tradițională și conlucrarea multilaterală polono-română 
slujesc din plin intereselor ambelor noastre popoare, contribuind 
totodată — în cadrul alianței strinse cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte state ale comunității socialiste — la întărirea unității și 
colaborării statelor membre ale Tratatului de la Varșovia și a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

Primiți din partea noastră, dragi tovarăși, calde urări de noi 
succese în realizarea hotăririlor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, in dezvoltarea prosperă a țării dumnea
voastră, pentru întărirea cauzei socialismului și a păcii.

STANISLAW KANIA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone
WOJCIECH JARUZELSKI

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a României am marea plăcere să mâ 

alătur poporului american în a vă transmite cele mai bune urări 
și felicitări dumneavoastră și poporului României.

Țările noastre se bucură de relații diplomatice de peste un se
col, iar în ultimii ani acestea s-au dezvoltat considerabil și au 
căpătat o importanță sporită.

Statele Unite ale Americii salută aceste relații mai apropiate 
și mai profunde și doresc să continue conlucrarea cu România in 
spiritul cooperării și înțelegerii, în folosul ambelor noastre națiuni.

Cu sinceritate,
RONALD REAGAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit salutul meu cordial, precum și cele mai bune urări pen
tru un viitor prosper poporului român, de sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră personal.

Cele realizate între statele noastre printr-o îndelungată colabo
rare fructuoasă îmi întăresc convingerea că relațiile dintre Re
publica Federală Germania și Republica Socialistă România se vor 
dezvolta în continuare spre binele cetățenilor noștri și vor contri
bui la consolidarea păcii in lume.

KARL CARSTENS
Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi zilei dumneavoastră naționale, îmi face 
o deosebită plăcere să vă transmit, în numele meu, al guvernului 
și poporului maltez, sincere .urări și calde felicitări Excelenței 
Voastre, guvernului și poporului român.

Permiteți-mi, Excelență, să vă urez multă sănătate și viață 
îndelungată în slujba țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările 
noastre se vor întări și dezvolta în continuare în avantajul reciproc 
al popoarelor noastre prietene.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul filipinez și doamna Marcos mi se alătură pentru a 
transmite Excelenței Voastre și poporului României calde salutări 
și cele mai bune urări cu fericitul prilej al aniversării eliberării 
țării dumneavoastră. îmi exprim in mod sincer speranța că rela
țiile prietenești dintre țările noastre vor înflori și se v« adînci 
continuu, spre binele reciproc și pentru o mai bună înțelegere 
între popoarele noastre.

Permiteți-mi să urez Excelenței Voastre multă sănătate și suc
ces, iar țării și poporului dumneavoastră pace și prosperitate.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
' Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale, adresez Excelenței Voastre sincerele 
mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea și bunăstarea 
poporului român.

BEATRIX R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelența Voastră,

\ Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a eliberării României, do
resc ca în numele meu, al guvernului și al poporului din Ghana 
să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului prieten din 
România cele mai cordiale urări și felicitări.

Vizita mea recentă în țara dumneavoastră mi-a permis să văd 
marile realizări înfăptuite de guvernul și poporul României sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere. Vă dorim succes în eforturile 
pe care le întreprindeți.

Dorim ca în anii viitori să întărim în continuare relațiile cor
diale și prietenești statornicite între țările noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări pentru bună
starea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea și ferici
rea continuă a poporului prieten al României.

Dr. HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării, la 23 August 1981, a sărbătorii naționale a 

frumoasei dumneavoastră țări, Republica Socialistă România, ne 
este plăcut să vă adresăm, in numele poporului beninez, al Co
mitetului Central al Partidului Revoluției Populare din Benin și 
al Consiliului Executiv Național călduroase felicitări.

Folosim acest fericit prilej pentru a reafirma voința noastră de 
a acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie, solidaritate și 
cooperare fructuoasă care unesc popoarele și țările noastre, pentru 
triumful idealurilor noastre comune de pace, dreptate, libertate și 
progres social.

Vă rog să primiți, domnule președinte, urările noastre cele mai 
bune de fericire personală și de prosperitate poporului român 
prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Populare Benin

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a eliberării țării dumnea
voastră, care a deschis o nouă eră de prosperitate poporului ro
mân, am deosebita bucurie ca in numele poporului malgaș, Con
siliului Suprem al Revoluției, guvernului și al meu personal să 
vă transmit cele mai calde felicitări.

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de succese Republicii Socialiste România și de întărire con
tinuă a relațiilor bilaterale.

Cu inaltă și frățească considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale doresc să vă transmit în numele po
porului italian cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul 
român și de fericire personală Excelenței Voastre.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale*  a Republicii Socialiste România, 
transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, împreună cu 
cele mai calde urări de bine pentru dumneavoastră personal și 
pentru un viitor fericit poporului român.

Cu mare plăcere îmi amintesc de recenta dumneavoastră vizită 
in Austria, care, sînt convins, a contribuit intr-o însemnată măsură 
ia adîncirea relațiilor dintre statele noastre.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președinte federal al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea zilei eliberării României îmi oferă plăcuta ocazie de 
a transmite Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări ale po
porului și guvernului mexican.

în același timp vă adresez urări pentru crescînda prosperitate 
a nobilului popor român și sentimentele mele cele mai bune pen
tru fericirea personală a Excelenței Voastre în îndeplinirea înal
telor dumneavoastră sarcini.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Guvernul și poporul pakistanez mi se alătură în a transmite 

Excelenței Voastre, guvernului și poporului român cele mai sin
cere felicitări și calde urări cu fericitul prilej al aniversării zilei 
naționale.

îmi exprim convingerea că legăturile strînse de prietenie care 
s-au statornicit intre țările noastre vor continua să se întărească 
și în viitor.

Folosesc această ocazie pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de viață lungă, sănătate și fericire, iar poporului 
român progres continuu și prosperitate.

Vă rog să, primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte con- 
siderațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu 
personal, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre cordiale fe
licitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. 
Fie ca relațiile prietenești și de cooperare dintre țările noastre să 
cunoască o dezvoltare continuă in următorii ani.

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

SUHARTO
Președintele Republicii indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență și stimate domnule președinte.
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele guvernului și po

porului Republicii Federale Nigeria și al meu personal, să vă 
transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socia
liste România felicitările noastre și cele mai bune urări cu ocazia 
fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Această sărbătoare capătă o semnificație și mai mare în cel 
de-al 60-lea ăn de la crearea Partidului Comunist Român, ținînd 
seama de realizările pozitive și demne de elogiat obținute de 
poporul român sub dinamica dumneavoastră conducere.

Excelență, sînt sigur că in anii viitori relațiile excelente și 
foarte cordiale care există in mod atît de fericit intre țările noastre 
se vor intări și mai mult, prin dezvoltarea unei cooperări largi pe 
plan bilateral și in toate celelalte domenii, în scopul creșterii pros
perității popoarelor țărilor noastre.

Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre 
urările meie personale cele mai bune. împreună cu acelea ale 
guvernului și poporului Nigeriei, pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră, precum și pentru pacea, prosperitatea și bunăstarea 
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

Cu prilejul fericit ăl aniversării Zilei naționale a Republicii So
cialiste România, este o mare plăcere pentru poporul Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane și pentru mine personal să vă trans
mit dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului Republicii 
Socialiste România cordiale felicitări și cele mai bune urări de noi 
succese pentru dezvoltarea și prosperitatea țării dumneavoastră.

îmi exprim speranța că relațiile de cooperare dintre țările noas
tre vor cunoaște o dezvoltare continuă in următorii ani, în inte
resul popoarelor celor două țări.

U NE WIN
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Din partea mea. a guvernului și poporului australian doresc să 

vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român caldele 
noastre felicitări și cele mai bune urări cu ocazia zilei dumnea
voastră naționale. Sînt convins că bunele relații dintre țările noas
tre vor continua să se dezvolte în avantajul ambelor noastre po
poare.

ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei
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hărniciei muncitoreștiAu îndeplinit planul pe 8 luni
40 de unități economice 

din județul Cluj
40 de colective de oameni ai muncii din întreprinderi 

industriale și unități economice ale județului Cluj au 
raportat îndeplinirea in cinstea zilei de 23 August a 
sarcinilor de plan la producția industrială pe primele 
8 luni ale acestui an. Printre acestea se află între
prinderea „Carbochim". trustul de construcții, între
prinderea de ceramică fină Cluj-Napoca, întreprinderea 
chimică Turda. Surplusul de producție pe care aceste 
colective il vor obține pină la finele lunii va insemna 
un serios pas spre realizarea și depășirea sarcinilor 
calitative și cantitative pe primul an al acestui cincinal. 
(Al. Mureșan).

Minerii din Lupeni și Bârbăteni
Dornici să întimpine marea sărbătoare de la 23 Au

gust cu succese de prestigiu in intrecerea socialistă pen
tru a da patriei cantități sporite de cărbune, harnicii 
mineri din Lupeni și Bărbăteni raportează realizarea 
planului pe opt luni ale acestui an. Minerii din Lupeni 
au dat peste prevederi 60 000 tone cărbune, iar cei din 
Bărbăteni 23 500 tone cărbune cocsificabil. Aceste 
succese se datoresc perfecționării muncii în fronturile 
de lucru, întăririi ordinii și disciplinei, creșterii randa
mentelor in abataje. (Sabin Cerbu).Noi capacități de producție

SUCEAVA. în orașul Fălticeni a intrat in funcțiune 
fabrica de amidon și glucoză cu o capacitate de 7 000 
tone pe an. Conectarea noii unități la fluxul productiv 
răspunde unor cerințe imediate ale economiei națio
nale, contribuind la Înlocuirea importului unor impor
tante cantități de astfel de produse.

Tot in aceste zile .de putprpiț avint creator, la în
treprinderea de utilaje și piese de schimb Suceava a 
început să producă o nouă capacitate a atelierului 
de corpuri de încălzire, necesare șantierelor de con
strucții din întreaga țară. Corpurile de încălzire vor 
fi realizate pe baza unei tehnologii moderne de inaltâ 
eficiență, ceea ce va conduce la reducerea substanțială 
a consumului de metal pe unitatea de produs.

La o altă unitate economică din municipiul Suceava 
— întreprinderea ..Integrata de lină" — au inceput pro
bele tehnologice la secția de finisat. în cadrul noii 
capacități se va efectua finisarea unui milion mp 
țesături pe an. (Sava Bejinariu).

IAȘI. Ieri. 22 august, pe platforma Combinatului de 
utilaj greu din Iași a avut loc un eveniment deosebit : 
intrarea in funcțiune a primului cuptor electric de 50 
tone pentru fabricarea oțelului. Aceasta reprezintă, in 
fapt, intrarea in producție a unei noi secții a combi
natului — oțelăria electrică — cu o capacitate de peste

400 000 tone oțel pe an. Noua oțelărie electrică ieșeană 
este una dintre, cele mai mari din țară, dotată cu 
cuptoare de cite 10, 20, 50 și 100 tone, cu care se va 
putea produce toată gama de lingouri de oțel intre 0,5 
și 400 tone fiecare. (Manole Corcaci).

LA COMBINATUL PETROCHIMIC MIDIA — 
NĂVODARI a început să producă instalația de desulfu- 
rare catalitică a fracțiilor ușoare, prima din cele 11 
instalații care vor intra în producție pină la sfîrșitul 
acestui an. cind va fi finalizată cea de-a doua platfor
mă de producție a combinatului. Instalația, avînd o 
capacitate de prelucrare de 250 tone țiței pe zi. permite 
obținerea unor produse petrochimice superioare, a ga
zelor chimizabile și a unor componenți pentru benzine. 
Constructorii, montorii și specialiștii din unitățile care 
au proiectat și realizat instalația consacră acest succes 
zilei de 23 August. (George Mihăescu).

GIURGIU. în cinstea măreței aniversări de la 23 
August, tînărul colectiv al oamenilor muncii de la în
treprinderea pentru construcții de mașini și utilaj greu 
din Giurgiu a pus în funcțiune o nouă și impor
tantă capacitate de producție : turnătoria de fontă. 
Primele două linii au inceput să producă piese turnate 
din fontă, urmînd ca celelalte două linii să intre în 
probe tehnologice în primele zile ale lunii septem
brie. Capacitatea turnătoriei va fi de 20 000 tone anual. 
(Petre Cristea).

BRAZI. Pe marea platformă industrială de la Brazi 
a inceput să producă o nouă instalație, cea de oxigen- 
azot numărul 5, una dintre cele mai mari din țară. 
Azotul produs aici va fi destinat în întregime Combi
natului petrochimic Teleajen, iar oxigenul va asigura 
funcționarea unei noi instalații de la Brazi — oxid- 
etilenă — care va intra curînd în funcțiune. Pri
mele șarje de azot produs in cinstea zilei de 23 August, 
datorită bunei funcționări a instalației, cit și unor 
tehnologii de fabricație moderne, au atins inalți para
metri de calitate; (Constantin Căprarul.

CARAȘ-SEVERIN : Producție fizică peste 
prevederi

Oamenii muncii din economia județului Caraș-Se- 
verin au obținut, de la inceputul anului, succese deo
sebite pe care le dedică marii sărbători naționale. 
Astfel, au fost livrate, peste prevederile planului. 1 500 
tone huilă cocsificabilă și 8 300 tone cărbune energe
tic, 10 300 tone cocs metalurgic, peste 20 600 tone fontă, 
22 100 tone oțel aliat și aliat superior, aproape 1000 
tone utilaje tehnologice pentru industriile minieră, 
metalurgică, alimentară și chimică, mai bine de 32 000 
tone calcar pentru industria siderurgică, confecții-tex- 
tile' in valoare de peste 45 milioane lei și altele. Este 
de menționat faptul că, în principal, sporurile de pro
ducție au fost obținute pe seama creșterii productivi
tății muncii, reducerii consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie. (Nicolae Cătană). ;

MĂREAȚA SĂRBĂTOARE

Constructorii la înălțime
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August de vis eroic
In țara mea, pe aripi larg deschise 
Botezul libertății din August douăzeci și trei 
Deschise drumuri noi, cu flori de singe ninse, 
Victorii înălțînd in zbor de porumbei.

Cresc salbe de uzine și aur în cîmpii 
Unită ne e vrerea în drumul către mîine 
In vatra noastră sacră cresc fericiți copii 
Și nimb de bucurie în suflet le rămîne

August de vis eroic ne este începutul,
Istoriei ii sîntem fierbinte temelie,
Credința ne e-n muncă — tăria noastră, scutul, 
Sub care înflorește eterna Românie.

Aici, ne-am logodit cu munții și cu marea 
Și-am străbătut milenii, popor biruitor 
Partidul cutezanță-i, iubirea și visarea 
Cu el se nalță-n slavă mărețul meu poporl

Ludmila GHIȚESCU

Steaua polară
cine am putea iubi 

cum te iubim pe tine I 
Mărită țară, de n-ai fi, 
Cin’ ne-ar da dor în vine ?

Cu singe viu și cu sudori
De zeci de generații,
Sub roșu steag, sub trei colori, 
Slujim acestei nații.

Nu a crescut ca iarba-n șes 
Pe lume România,
Cu trup și singe s-au ales 
Cei ce-i sfințiră glia.

Urmașii toți, îmbujorați, 
Prin jertfă și prin muncă, 
Deciși să fie pururi frați, 
Azi, ei iși dau poruncă,

Spre viitorul ca o stea 
Urcînd uniți, ca zidul, 
înaintează către ea, 
In frunte cu Partidul.

Mihai BENIUC

Cu orizonturi clare
Trăim acum un August cu orizonturi clare 
Ni-s sufletele flamuri de limpezi bucurii 
Trăiește demnă Tara măreața sărbătoare 
Noi imnuri libertății, azi, înălțăm pe glii.

Din steaguri șj din steme surîde viitorul 
Orașele cu satul de datini se-nfrățesc. 
In fapte hărnicia ne înflorește sporul 
De vise mari, elanuri și cuget românesc.

Azi, defilăm cu anii de aur ai victoriei 
De la tribune Pacea răspunde-n vii scandări. 
Noi pagini luminoase adăugăm istoriei 
Și poartă Tara glasul spre ale lumii zări.

Constantin ATOMII

Patria ca o carte deschisa
Am fost iar de curînd la 

Berbești. un sat pină nu de 
mult absolut necunoscut, 
înșirat sărac pe valea 
Tăriiei in Oltenia de sub 
dealurile care curg domoa- 
le ocrotind o lume vitregita 
și unde înapoierea, pină și 
biologică, sădise in oameni 
resemnarea neputinței, căci 
in afara scuturatului pru
nelor toamna, cind se fă
ceau. nimic nu lăsa spe
ranța să incolțeascij, am 
fost, zic, iar la Berbești, 
pentru că acum toată țara 
a aflat acest nume de sat 
și sentimentul pe care l-am 
trăit a fost — am mai 
spus-o — că asist la „face
rea lumii".

Toată forța economică a 
acestei lumi se concentra 
în trecut, trist ridicolă, in 
ceairul Tirgului de la Gin- 
gulești, trei despărțituri 
într-o curte cit palma, in 
marginea drumului care 
ducea spre Alunu. pentru 
oameni, pentru păsări și 
pentru vite, și de fiecare 
dată cind vedeam un car 
cu boi dejugînd înaintea 
porților ceairului mă gin- 
deam cită sărăcie poate să 
îndure țara asta sub un cer 
plin de atitea făclii pilpiind 
departe. foarte departe 
față de nevoia noastră de 
lumină.

Ei bine, numai cine știe 
ce a fost valea Tăriiei aici, 
in Oltenia de sub munte, 
poate să înțeleagă uimirea 
mea în fata exploziei care 
a dinamitat o istorie de 
sute de ani cind cel mai 
important eveniment era 
să cumperi o pereche de 
boi la Gingulești ca să 
crezi că ai dreptul să speri.

Satul a intrat in circuitul 
civilizației industriale cu o 
viteză amețitoare, căciulile 
dealurilor domoale au fost 
aruncate în aer. dezvăluind 
ochilor „munți de cărbune", 
pe sub șoseaua națională 
și chiar pe sub temeliile 
caselor aflate de-a lungul 
ei. au inceput să curgă spre 
adincuri tunelurile minelor, 
cimpul cotropit pustiu de 
iarba vîntului a devenit 
platforma unor imense 
,hale și foarte curînd aici, 
unde — nu e prea mult de 
atunci — mai trăiau oa
meni care nu văzuseră tre
nul — calea ferată va cu

treiera pădurile și măguri
le cărind spre locul ei fi
resc o zestre pe care Ber- 
beștii nici nu o bănuiau.

Saltul acestui sat in civi
lizație e. repet, amețitor și 
sint eu insumi surprins cit 
de iute s-au transformat 
foștii scuturători de prune 
de pe moșiile Berbeștilor 
in mineri și excatiatoriști. 
și electricieni, și drumari 
și cu cită încredere in vii
tor s-au desprins ei de ceea 
ce pină numai cu cițiva 
ani in urmă era sentimen
tul neputinței de.a mai ieși 
vreodată la lumină.

„Sigur, veți zice, citind 
rîndurile mele, nu ne spui 
noutăți și la mine sau și 

de Dinu SÂRARU

la noi a fost pină nu de 
mult un sat, un oraș, un 
tirg uitat de dumnezeu și 
cind ne întoarcem în el 
trebuie să întrebăm pe cine 
mai ține minte unde era. 
ce era înainte, fața aces
tor locuri. Țara întreagă a 
fost smulsă din neputința 
unei istorii prea adesea vi
trege și nedrepte și părind 
lipsită de viitor pentru 
credința omenească în mai 
bine a acestui popor, țara 
întreagă a fost, dacă vreți, 
dinamitată și trecutul a- 
runcat in aer. trecutul care 
ne ținea eminamente agri
coli in sensul de definitiv 
sortiți să scuturăm prune
le, cind se făceau, și să 
secerăm pe păminturi străi
ne și să impărțim porum
bul la capul locului; două 
părți boierul, o parte țăra- 

' nul. și zilele de lucru ca 
o datorie ce nu se mai 
termina, trecutul care ne 
ținea vasali unei industrii 
de lămpi cu gaz și de caie- 
le pentru potcovit boi, sin
gurele capabile să fie... na
ționale. căci ce era mai de 
soi avea înainte însemnele 
slugăritului la străipi: S.A. 
(Societatea anonimă), căci 
trusturile occidentale se 
țineau „cuviincioase" in 
umbră și dacă trebuia 
să întindem un fir de 

telefon, dădeam aur: și 
dacă vream să facem o șo
sea, dădeam aur. și dacă 
vream să scoatem un ga- 
lon de petrol trebuia să ne 
vindem cu pămint cu tot. 
Trecutul acesta, știti bine, 
a fost dinamitat și aruncat 
in aer și ce-a fost demn și 
nobij in trecut, spiritul cu
rat al poporului și vocația 
lui constructivă și istoria 
plătită cu singe în fiecare 
clipă a ei de libertate sau 
numai de speranță în liber
tate. a fost ridicat in lu
mina convingerii lucide, 
științifice, comuniste, că se 
poate să ieșim la lumină 
prin noi inșine.

Tara întreagă e azi. în 

fiecare filă a istoriei ei noi. 
purtătoarea unor argumen
te de necontestat că de 
aproape patruzeci de ani. 
necontenit, mergem înain
te. clădind din temelii o 
lume visată de înaintași cu 
atita ardoare și. tragic de 
atitea ori, justificată cu 
jertfe pe care sintem da
tori să le păstrăm sfinte 
din generație în generație 
simboluri ale unei nez
druncinate. cutezătoare nă
zuințe spre o zi „de mîine" 
mai bună, mai dreaptă, mai 
bogată, mai liniștită și mai 
liberă: ziua de miine pe 
care. iată, o trăim astăzi, 
plină de rodul muncii li
bere, așa cum a gin- 
dit-o partidul, așa cum 
— cu atita luminoasă pute
re vizionară — ne-a ară
tat-o. ne-o arată secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu.

Țara întreagă e azi. la 
aproape patruzeci de ani 
de la eliberarea ei de coș
marul trecutului, ca o car
te deschisă, ușor și minunat 
de citit, pentru că nu e colt 
al acestei țări care să nu 
ridice mindru. in fila lui 
modestă de istorie nouă, un 
fapt măcar în stare să ara
te tuturor că și aici s-a 
schimbat ceva, că și aici 
trăiesc oameni in stare să 

facă, din convingerea co
munistă. din ambiția co
munistă de a clădi lumea 
din nou, o dovadă viu gră
itoare pentru cită nevoie 
de libertate, de bunăstare, 
de liniște creatoare, de si
guranță in ziua de mîine a 
fost și este in inima și gîn- 
dul acestui popor.

Nu e — acesta e adevă
rul, oricît am fi noi de 
neimpăcați in anumite zile 
și împrejurări cotidiene și 
de nemulțumiți că nu am 
făcut chiar mai mult și se 
putea, sigur se putea — 
nu e, zic, palmă de pă
mint in această țară în care 
comuniștii să nu fi sădit un 
măr roșu al speranței în 
mai bine și el să nu fi ro
dit.

Așa e țara, și o recunoaș
tem, ca o carte deschisă, in 
care noi inșine am scris 
noile noastre legende, noi. 
cu mina noastră, și ele. le
gendele, sînt așa cum le-am 
scris cu puterea minții 
noastre, cit a fost ea de 
cutezătoare și de ambițioa
să in ideile ei. cu sufletele 
noastre, cit au fost ele de 
generoase, cu miinile noas
tre, cit au fost ele de har
nice. cu cugetele noastre, 
cît au fost ele de devotate 
și de cinstite, dar au fost 
ale noastre și ce au fost 
succesele noastre, și ce au 
fost, și poate mai sînt. gre
șelile noastre, cînd ne-am 
grăbit înainte de a tăia și 
n-am măsurat destul îna
inte, și ce a fost bine și 
trainic și pentru totdeauna 
făcut. însă noi, și numai 
noi, am scris această carte 
care e a victoriei comunis
te și care se numește 
România socialistă.

Mai sint. e sigur, și cine 
să știe asta mai bine decit 
noi inșine. multe, chiar 
foarte multe de făcut, mul
te mai sînt chiar de în
dreptat din cite am început 
și n-au ieșit cîteodată cum 
am fi vrut noi cu ne
măsurata noastră credin
ță în nevoia de a ieși mai 
repede în rîndul lumii, nu 
toate merg, cum se spune, 
pe roate, mai sint și neca
zuri. mai sînt și neajunsuri 

și cine, dacă nu tot noi. tre
buie să o recunoaștem cin
stit. Dar, cine citește azi. în 
acest august ca un măr io
natan intr-o livadă bine 
prinsă pe rod. cartea des
chisă liber, tuturor. sub 
numele România, va trebui 
să se încline in fața 
adevărului de necontes
tat că „facerea lumii" 
pe care am inceput-o in 
urmă cu aproape patru
zeci de ani. ca ucenici de
votați ai unui meșter cute
zător. Partidul Comunist, 
a izbindit. că viata ei e 
puternică. sănătoasa. că 
viitorul ei e sigur, că isto
ria ei nouă e trainică, iar 
făuritorii ei stăpini defini
tivi ai destinului lor.

începusem cu o poveste 
despre un sat pină de cu- 
rind absolut necunoscut, 
iar azi o realitate de inte
res național, explodind pe 
orbita civilizației industria
le și angajind. prin destinul 
lui atit de revelator, un 
dialog fertil cu viitorul. Po
vestea lui e„ dacă vreți, 
povestea de început a con
strucției comuniste a 
României.

Așa am început furtunos, 
lacomi, în stare să nu pre
getăm din fața nici unui 
sacrificiu, și n-am pregetat, 
gata să facem din noapte 
zi, și am făcut, abia avind 
răbdare să punem o clipă 
capul pe pernă, intrînd in' 
abatajele noii istorii fără 
nici o frică, uneori cu lăm- 
pașe tremurînd o lumină 
prea săracă pentru nesfir- 
șitul lor — un război cu 
ghearele și cu dinții, cu 
neincrederea. cu neștiința, 
cu sărăcia, cu toate preju
decățile. un război al piinii 
cea de toate zilele și al si
guranței de toate zilele un 
război pe care comuniștii 
ne-au învățat că e singurul 
pe care trebuie, cu orice 
chip, să-l cîștigăm, și pe 
care comuniștii ne-au în
vățat și cum să-1 cîștigăm. 
E primul război din toată 
istoria noastră în care am 
intrat, pașnic, pentru toată 
istoria noastră viitoare.

Și iată azi, țara, ca o 
carte deschisă, poate fi ci
tită liber și cu mindrie de 
către cei care au scris cu 
singele lor paginile ei ne
pieritoare.

Ani de muncă și cutezanță
Cititorul-prieten. după 

ce imi scrie că și-a pe
trecut concediul in cir
cuit, parcurgind cu ma
șina peste trei mii de ki
lometri. dornic să revadă 
locuri de care iși legase 
tinerețea de uteci.st. mă 
incunoștințează de des
coperirea că și provincia 
„s-a săltat enorm" (n-a 
mai recunoscut patru 
foste tirgușoare. avind 
impresia că străbate mo
derne cartiere ale Capita
lei). în ce contrast cu en
tuziasmul lui se află 
„nedumerirea" comunica
tă de un cunoscut care a 
aflat că in unele locali
tăți se face economie la 
curentul electric ; in pre
să, la radio și televiziune 
se vorbește mereu despre 
necesitatea economisirii 
energiei... „Cind s-a mai 
pomenit așa ceva la noi? 
mă întreba. Nici măcar 
in anii de război și de se
cetă !“ Aveți dreptate : în 
istoria țării românești, 
pină mai anii trecuți nu 
s-a pus niciodată o ase
menea problemă. Cu atit 
mai puțin in vremea răz
boiului și-a secetei : a- 
tunci aveam destul cu
rent, cred că ne și priso
sea. La ce să fi făcut e- 
conomii?! Majoritatea 
satelor țării și multe lo
cuințe din orășele folo
seau lampa cu gaz. între
prinderi mari consuma
toare de energie erau pu
ține. televiziune n-aveam, 
radioul era obiect de lux, 
ca și telefonul — și multe 
altele... Pină să intrăm in 
oarecare dificultate cu e- 
nergia electrică, să-i în
demnăm pe cetățeni la 
economie, a trebuit să 
treacă treizeci și șapte de 
ani — timp în care am 
impinzit țara cu surse de 
lumină — mari hidrocen
trale, centrale termoelec
trice. microcentrale. con
strucții impunătoare, 
mărturisind despre deo
sebita pricepere și dărui
re in muncă a detașa
mentelor de muncitori- 
energeticieni. Cred că 
puține țări se pot mmdri 
cu o astfel de rețea de 
energie, realizată intr-un 
timp atit de scurt și cu 
soluții tehnice atit de in

genioase. Și, iată, tocmai 
intr-un moment de virf 
al exploatării atitor surse 
de energie, sintem în
demnați să facem econo
mie la curent. într-ade- 
văr. o situație fără pre
cedent. Explicația, sint 
convins, i-ar fi putut-o 
da convingător cititorul- 
prieten care, străbătind 
țara, a putut constata pe 
viu că tot muncind zi de 
zi, învățînd meserii pen
tru o viață, făcind pla
nuri de dezvoltare și 
luptind, adesea, eroic, să 
le îndeplinim. în treizeci 
și șapte de ani am im
pinzit țara și cu fabrici și 
uzine, cu mari platforme

de Nicolae ȚIC

industriale, cu obiective 
de interes social, am e- 
lectrificat toate localități
le și cred câ am con
struit case noi pentru cel 
puțin jumătate din popu
lație. Politica partidului 
comunist de ridicare a tu
turor zonelor a permis 
prospectarea și exploata
rea unor importante re
zerve interne, creșterea a- 
vuției naționale, instaura
rea semnelor de progres și 
civilizație pe întreg cu
prinsul țării. A fost con
struit, de miinile omului, 
ceea ce ziariștii numesc 
peisajul de beton și oțel — 
sau, cum bine spunea 
prietenul meu — și „pro
vincia s-a săltat enorm". 
Și, iată, tocmai acum, sin
tem îndemnați, cu mai 
mare severitate ca oricind, 
la economii in multe pri
vințe. De obicei, prinși cu 
munca, făcind lucruri uti
le de la o zi la alta, mu- 
tindu-ne în case noi și 
bucurindu-ne de bineface
rile civilizației, ne arătăm 
surprinși cînd se ivesc ne
ajunsuri, cind trebuie să 
ne restrîngem, în vreun 
fel. Este neplăcut să te 
restrîngi, după ce ți-ai 
luat avînt, convins că, de
pășind greutățile începu
tului, totul va merge din 
succes în succes. Dar ex

periența dovedește că me
reu și mereu există un in
ceput. Cit despre greutăți 
și neajunsuri, ele insoțesc 
toate etapele de dezvolta
re. Aduc in sprijinul aces
tor afirmații părerile unor 
oameni cu părul cărunt, 
care și-au inceput meseria 
in toamna lui '44, in pri
măvara lui '45, sub lozin
ca: „Totul pentru front, 
totul pentru victorie". 
Condițiile de muncă erau 
de-a dreptul infernale, in
tr-o industrie prost utila
tă, săracă și, pe deasupra, 
atinsă de război. Domina 
efortul fizic, istovitor. Din 
aprige incleștări oamenii 
au ieșit cu fruntea sus, au 

învins. Azi lucrează în în
treprinderi moderne, in 
condiții nevisate atunci, e- 
fortul fizic este minim, in 
schimb răspunderile, soli
citările privind calitatea 
producției au crescut ne
bănuit, și ei afirmă lim
pede : e mult mai greu azi 
să fii muneitor... Calitatea 
muncii trebuie să ne asi
gure calitatea vieții, altă 
soluție neexistînd. Aceas
ta presupune, din partea 
tuturor, instruire continuă, 
disciplină, dăruire, înaltă 
răspundere. Nu ne-am 
putut lăuda cu o bogată 
tradiție tehnică. învățînd. 
lucrind, a fost necesar să 
depășim o stare psihologi
că nefericită, care ne men
ținea intr-o ciudată mo
destie, cu admirație pen
tru priceperea tehnică a 
altora, cu oarecare neîn
credere in forțele proprii. 
Iată, executăm azi produ
se de mare tehnicitate, a- 
plicăm tehnologii moder
ne de concepție româ
nească, asimilăm nenumă
rate produse, contribuind 
la reducerea importului, 
ne gospodărim și ne con
ducem. Desigur, revoluția 
tehnico-științifică poate 
duce și va duce neîndoios 
la răsunătoare priorități 
ale cercetării autohtone, 
în această fază avem tre

buri urgente cu asimilări
le, cu raționalizările și 
inovațiile, cu instruirea a 
zeci de mii de muncitori 
tineri, cu legarea științei, 
a invățămintului de prac
tică. Este nevoie de solu
ții aici, pentru a nu mai 
depinde in prea mare mă
sură de contribuții exter
ne, cu consecințe impovă- 
rătoare. Cineva mi-a atrâs 
atenția că a descoperit în 
ințelepciunea mai multor 
popoare un proverb ase
mănător. La englezi, de 
pildă: „Fiecare știe unde 
il strînge pantoful". La 
noi, sună puțin altfel: 
„Fiecare știe unde il roa
de opinca". Noi am renun
țat la opinci abia de vreo 
treizeci și ceva de ani... O 
să modernizăm și prover
bul. Tot experiența ne a- 
rată că in pregătirea fie
cărui salt calitativ se ivesc 
numeroase, uneori neaș
teptate neajunsuri și greu
tăți. Trecerea de la țară 
în curs de dezvoltare la 
stadiu de țară mediu dez
voltată se face pe teme
lia acumulărilor, a reali
zărilor de pină acum, rod 
al muncii întregului po
por, dar și cu imense e- 
forturi, in continuare. Sin
tem datori să trăim nu 
numai in prezent, ci și in 
viitor — perspectiva este 
o /coordonată a existenței 
noastre, nu ne putem în
gădui să spunem: vrem 
s-o ducem bine azi, ce va 
fi miine nu ne mai inte
resează. Ar fi teribil să se 
descopere un sistem de 
vertiginoasă inainlare. de 
înflorire economică fără 
egal — cu mai puțină 
muncă și mai puține greu
tăți. Cum nu ne duce 
mintea la minuni, rămî- 
nem la soluțiile verificate 
de poporul nostru de-a 
lungul veacurilor, la mun
că și cutezanță, la încre
dere in forțele și in desti
nul omului cinstit și har
nic, la dragostea pentru 
pămîntul acesta binecu- 
vintat, pe care datori ne 
simțim a-1 păzi ca pe tot 
ce avem mai scump — 
aici, unde legendele vor
besc despre nesecate iz
voare de apă vie, aici, 
unde e locul nostru sub 
soare. Singurul nostru loc.
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Solemnitatea înaintării la gradul 
de general-locotenent a generalului-maior 

Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale
Tn prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate, a 
avut loc, sîmbătă după-amiază. so
lemnitatea înaintării la gradul de ge
neral-locotenent a generalului-maior 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale.

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceapșescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică. Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu. Ion Coman. Nicolae Constan
tin. Constantin Dăscălescu, Ion Din- 
că. Janos Fazekas. Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor- 
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin. Ștefan Voitec. Ștefan Andrei. 
Emilian Dobrescu, Petru Enache, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea. Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae. Cornel Onescu. Marin Ră- 
doi. Ion Ursu. Richard Winter. Ilie 
Rădulescu, precum și general-colonel 
Vasile Milea. prim-adjunct ăl minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, și general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale.

Luînd cuvîntul, general-locotenent 
Constantin Olteanu a spus : „Mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate,

Stimați tovarăși. Această solemni
tate, desfășurată în ajunul marii săr
bători naționale a poporului român
— cea de-a 37-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
— constituie pentru mine un minunat 
prilej de a-mi exprima, încă o dată, 
adinca recunoștință și devotamentul 
profund față de gloriosul nostru 
partid comunist, față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită pe 
care o purtați armatei. întăririi ca
pacității de apărare a patriei, pentru 
marea cinste ce mi-o acordați astăzi 
prin înaintarea la gradul de ge
neral-locotenent.

în aceste clipe emoționante, vă ra
portez, tovarășe comandant suprem, 
că gradul cu care m-ați onorat va 
reprezenta pentru mine o obligație 
în plus de a-mi consacra fără rezer
ve întreaga pricepere, toată puterea 
de muncă înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor încredințate armatei, ma
gistral jalonate în Directiva dumnea
voastră privind pregătirea de luptă 
și politică a trupelor, sinteză strălu
cită a doctrinei militare naționale, al 
cărei fondator sinteți.

Vă încredințez, și cu acest prilej, 
că in eforturile mele voi fi insuflețit 
permanent de exemplul dumneavoas
tră luminos de muncă și viață, de 
Cutezanța, principialitatea și dăruirea

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România 
întregul nostru popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, 

al tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul celor mai strălucite realizări 
din istoria României, aniversează, la 23 August. împlinirea a 37 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia
listă. Efervescenta creatoare și înalta responsabilitate comunistă cu care 
oamenii muncii de pe tot cuprinsul tării,acționează pentru infăptuirea 
hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al partidului, succesele dobindite 
in cinstea marii noastre sărbători naționale dau expresie voinței întregii 
națiuni de a asigura înaintarea neabătută a patriei spre noi culmi de pro
gres si civilizație socialistă. •

în aceste momente de solemnă evocare a strălucitului act revoluționar 
de la 23 August 1944, toti fiii tării își . indreaptă gindurile încărcate de 
aleasă recunoștință către comuniștii si antifasciștii care s-au ridicat în 
apărarea intereselor vitale ale poporului făcind dovada unui pilduitor pa
triotism. își exprimă malta prețuire față de membrii gărzilor patriotice, 
de ostașii și ofițerii armatei române, fată de toti muncitorii, țăranii și in
telectualii care au luptat cu arma în mină pentru victoria insurecției, 
pentru libertatea și independența patriei.

Un cald omagiu aducem, de asemenea, memoriei militarilor glorioasei 
armate sovietice, care au contribuit la desăvîrșirea eliberării teritoriului 
României de sub dominația hitleristă și au dus greul luptelor pentru 
zdrobirea mașinii de război naziste, precum și luptătorilor din rezistența 
antifascistă, popoarelor din coaliția antihitleristă.

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

Păstrînd în inimi, mereu vie, flacăra celei mai profunde recunoștințe 
față de glorioșii noștri înaintași, animați de o justificată mindrie pentru 
marile izbinzi repurtate de popor sub conducerea eroicului nostru partid 
comunist, de la a cărui făurire am aniversat, de curînd, 60 de ani,.con- 
sacrați-vă toate forțele și energiile creatoare infăptuirii neabătute a poli
ticii interne și externe a partidului și statului, a sarcinilor ce revin ar
matei din istoricele documente ale Congresului al XII-lea al partidului, 
îndeplinirii întocmai, la nivelul marilor exigențe comuniste, a prevederilor 
Directivei și ordinelor tovarășului Nicolae Ceaușescu — comandantul 
suprem al forțelor noastre armate.

Dăruiți-vă întreaga putere de muncă dobindirii unei calități noi, su
perioare in pregătirea de luptă și politică, acționați cu hotărire pentru 
asigurarea unei inalte capacități combative a unităților și marilor unități, 
pe baza principiilor și cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei 
strălucit fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru întărirea ne
contenită a ordinii și disciplinei militare, cunoașterea. îngrijirea și mi- 
nuirea la perfecție a tehnicii moderne din Înzestrare, pentru păstrarea cu 
grijă a avutului obștesc. Munciți fără preget pentru a vă onora cu cinste 
sarcinile incredințate in economia națională.

Folosind din plin condițiile create de partid și de stat, acționați cu fer
mitate comunistă pentru a vă forma o solidă educație politică, patriotică 
și revoluționară, temeinice deprinderi de luptători, astfel incit armata să 
fie gata in orice moment ca — împreună cu trupele Ministerului de Interne, 
cu membrii gărzilor patriotice și ai detașamentelor de tineret, cu întregul 
popor — să apere libertatea, independenta, suveranitatea și integritatea 
României socialiste !

Cu prilejul sărbătorii noastre naționale, vă adresez calde felicitări și 
vă urez noi și importante succese in îndeplinirea tuturor misiunilor în
credințate de patrie, popor și partid, de comandantul suprem !

In cinstea acestei mărețe sărbători-.

ORDON:
în ziua de 23 August, la București se vor trage, in semn de salut. 21 

salve de artilerie.
★

Trăiască cea de-a 37-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă din România !

Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască patria noastră liberă și independentă — Republica Socialistă 
România !

Ministrul apărării naționale, 
General-locotenent

CONSTANTIN OLTEANU

IERI, LA FOTBAL
în etapa a 3-a a diviziei A fa fot

bal. care a avut loc ieri, s-au înregis
trat următoarele rezultate: Steaua — 
Corvinul 2—1 (1—0). Universitatea 
Craiova — U.T. Arad 3—1 (3—0).
F.C.M. Brașov — Progresul Vulcan 
2—0 (1—0). Sportul studențesc — 
Universitatea Cluj-Napoca 1—1 (1—0),

comunistă, revoluționară cu care ac
ționați pentru transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru în
florirea continuă a patriei noastre 
socialiste. libere și independente, 
pentru afirmarea ei tot mai puternică 
pe arena internațională.

Pe deplin conștient de înaltele răs
punderi ce-i revin armatei, consider 
de datoria mea să vă asigur că, ase
menea întregului nostru popor, ase
menea întregului partid, ostașii tării 
sint angajați plenar in efortul pen
tru realizarea unei calități noi. su
perioare in întreaga lor activitate.

La acest angajament, vă rog să-mi 
permiteți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să asociez hotă- 
rirea mea nestrămutată de a servi cu 
toată ființa cauza partidului, a po
porului și patriei noastre socialiste, 
de a executa întotdeauna ordinele 
dumneavoastră.

Să trăiți. tovarășe comandant 
suprem !“.

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

Dragă tovarășe Olteanu,

In numele Comitetului Central 
al partidului, Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și al meu 
personal, îți adresez cele mai calde 
felicitări cu prilejul înaintării in 
grad și urarea de succese tot mai 
mari în intreaga activitate in 
conducerea armatei noastre, în 
munca încredințată de partid și gu
vern.

Politehnica Timișoara — C.S. Tirgo- 
viște 3—0 (1—0), Jiul — Dinamo 2—2 
(1—2). S.C. Bacău — F.C. Argeș 0—0, 
F.C. Constanța — F.C. Olt 0—0, A.S.A. 
Tg. Mureș — Chimia 2—0 (1—0). în 
clasament pe primul loc se află Uni
versitatea Craiova, cu 6 puncte.

Etapa viitoare, simbătă, 29 august.

Iți doresc să acționezi și in con
tinuare cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
intărire a capacității de luptă, de 
ridicare a nivelului pregătirii po
litice a armatei noastre, pentru ca 
ea să-și poată indepiini întotdeauna 
obligațiile și indatoririle față de 
popor, față de cauza socialismului, 
față de partid.

intr-adevăr, făcind totul pentru 
înfăptuirea Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, partidul 
acordă o atenție deosebită arma
tei, ținind seama de împrejurările 
complexe ale vieții internaționale. 
Noi vom face și în viitor totul pen
tru întărirea armatei, pentru ca ea 
să-și îndeplinească obligațiile față 
de popor și, totodată, și obligațiile 
față de aliați, in cazul unei agre
siuni imperialiste.

încă o dată, iți doresc mult 
succes in intreaga activitate și 
multă sănătate.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit cu deo
sebită atenție, fiind -subliniat cu vii 
aplauze.

In încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat au felicitat călduros pe mi
nistrul apărării naționale pentru 
înaintarea in grad, urindu-i multă 
sănătate și fericire, noi succese in 
activitatea sa.

DEPUNERI DE COROANE CU PRI1EIUL ANIVERSARII ZILEI DE 23 AUGUST

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism (stingă) La Monumentul eroilor sovietici (dreapta)

Cu ocazia celei de-a ' XXXVII-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în Capitală au avut 
loc, simbătă dimineața, solemnități în 
cadrul cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor-luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism. Monumentul 
ero'lor patriei și Monumentul eroilor 
sovietici.

La solemnități au participat tova
rășii Iosif Banc, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pana, 
Petru Enache. Constantin Olteanu, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, ge
nerali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, delegații ale oamenilor 
muncii din Întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comitetului

La Monumentul eroilor patriei La Cimitirul militarilor britanici

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
s-a întîlnit cu tovarășul Haralambos Drakopoulos
(Urmare din pag. I)

socialistă, contribuției personale a to
varășului Nicolae Ceaușescu in rezol
varea marilor probleme ale lumii con
temporane, in crearea unui climat de 
pace, securitate, destindere și co
laborare intre state.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
conducerii și membrilor Partidului 
Comunist din Grecia (Interior) salu
tul său și cele mai bune urări in ac
tivitatea pe care o desfășoară, alături 
de celelalte forțe democratice și pro
gresiste din Grecia, pentru prosperi
tatea oamenilor muncii. pentru 
triumful idealurilor democrației, in
dependenței și progresului social.

în timpul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale celor 
două partide și s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor proble
me actuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncitorești. 
In acest cadru, s-a exprimat satisfac
ția față de bunele relații de prietenie 
și solidaritate statornicite intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Grecia (Interior), precum 
și dorința comună de a aprofunda in 
continuare aceste raporturi, spre bi
nele ambelor partide, țări și popoare, 
în folosul păcii, colaborării in Bal
cani, in Europa și in intreaga lume. 
S-a relevat că dezvoltarea colaborării 
și prieteniei dintre P.C.R. și P.C. din 
Grecia (Interior) contribuie la lărgi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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- s-a întîlnit cu tovarășul Aii Yata
»

(Urmare din pag. I)

o înaltă apreciere activității tovară
șului Nicolae Ceaușescu in fruntea 
partidului și statului nostru, contri
buției sale remarcabile la cauza pă
cii. destinderii și progresului in 
lume.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis Biroului Poli
tic. Comitetului Central al Partidului 
Progresului și Socialismului din Ma
roc un salut călduros și cele mai 
bune urări.

In timpul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de strinsă priete
nie. solidaritate militantă și colabo
rare activă existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul' Pro
gresului și Socialismului din Maroc. 
S-a exprimat. totodată. hotărirea 
celor două partide de a aprofunda și 
extinde aceste raporturi, spre binele 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, destinderii, independenței na
ționale și înțelegerii internaționale.

S-a apreciat că amplificarea rela
țiilor dintre P.C.R. și P.P.S. din Ma
roc este in interesul poporului român 
și poporului marocan, contribuie la

Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Ministerului Apărării Naționale, Mi
nisterului de Interne, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România. 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 intreprinderi bucu
reștene.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

Pe platourile monumentelor erau 
aliniate companii formate din mili
tari ai forțelor noastre armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, care au pre
zentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovietice 

rea și diversificarea raporturilor tra
diționale dintre România și'Grecia pe 
plan politie, economic, tehnico-științi- 
fic. cultural și in alte domenii de in
teres reciproc.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ha
ralambos Drakopoulos și-au exprimat, 
totodată, hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea și in viitor a re
lațiilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu celelalte partide comu
niste și muncitorești pe baza depli
nei egalități, a respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora inde
pendent linia politică, tactica și stra
tegia, a neamestecului in treburile 
interne.

Schimbul de vederi in probleme ac
tuale ale situației internaționale a re
liefat preocuparea celor- două partide 
față de marile probleme cu care se 
confruntă omenirea. în acest context 
s-a subliniat importanța întăririi co
laborării și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, partidelor 
socialiste. social-democrate, ale altor 
forțe progresiste, antiimperialiste, ale 
tuturor popoarelor, intensificarea e- 
forturilor in direcția reluării și con
solidării politicii de pace, destindere 
și respect al independenței și suvera
nității naționale. S-a evidențiat nece
sitatea intensificării eforturilor in di
recția soluționării pe cale politică, 
prin tratative, fără folosirea forței și 
a amenințării cu forța, a stărilor de 
încordare și conflict care mai există 
in diferite regiuni ale lumii.

extinderea relațiilor politice, econo
mice. tehnico-știintifice și în alte do
menii dintre România și Maroc.

Examinindu-se unele aspecte ale 
situației politice internaționale, s-a 
apreciat că în condițiile actuale se 
impune intensificarea eforturilor 
pentru oprirea agravării climatului 
politic in lume, pentru reluarea și 
continuarea procesului de destindere, 
colaborare și respect al independen
tei naționale, pentru solutionarea pe 
cale politică, prin tratative a stări
lor de încordare și conflict care mai 
dăinuie in unele părți ale globului.

In acest cadru s-a relevat necesi
tatea unei conferințe internaționale 
cu participarea O.E.P., în vederea 
unei soluții globale în Orientul Mij
lociu. care să ducă la retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 1967, 
la rezolvarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv crearea unui stat 
palestinian propriu, independent, la 
asigurarea independentei și suverani
tății tuturor statelor din zonă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Aii 
Yata au subliniat importanța opririi 
cursei înarmărilor, adoptării unor 

la București, și membri ai ambasa
dei, au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii Socia
liste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere. In încheierea so
lemnităților s-a primit defilarea 
companiilor de onoare.

*
In aceeași zi au fost depuse co

roane de flori la Cimitirul militarilor 
britanici căzuți pe teritoriul țări' 
noastre in lupta împotriva fascismu
lui din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România. Ministerului Apărării 
Naționale și Consiliului popular al 
municipiului București și sectorului 
agricol Ilfov.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la

Referitor la situația de pe conti
nentul european, unde se acumulea
ză tot mai numeroase mijloace de 
distrugere in masă, s-a subliniat im
portanța încheierii cu rezultate bune 
a reuniunii pentru securitate de la 
Madrid, astfel îneît aceasta să dea 
un nou impuls infăptuirii ca un tot 
unitar a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, să ducă la fnăsuri con
crete, eficiente de dezangajare mili
tară și dezarmare, de reducere a chel
tuielilor militare, să pună bazele or
ganizării unei conferințe consacrate 
încrederii, și dezarmării.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ha
ralambos Drakopoulos au apreciat că 
o însemnătate deosebită o au. pentru 
cauza securității europene, dezvolta
rea raporturilor de colaborare intre 
toate statele din Balcani, transforma
rea Balcanilor intr-o regiune a păcii, 
bunei vecinătăți, încrederii, cooperă
rii bilaterale și multilaterale, intr-o 
zonă lipsită de arme nucleare, cores
punzător intereselor popoarelor din a- 
ceastă regiune.

De ambele părți s-a reliefat însem
nătatea lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecărei na
țiuni pe calea progresului economic și 
social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de res
pect și înțelegere reciproci.

măsuri concrete de dezangajare mili
tară și dezarmare, impiedicării ampla
sării de noi rachete pe continentul 
european și in lume. însemnătatea li7 
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice internațio
nale care să ducă la crearea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

în legătură cu situația din Euro
pa. s-a apreciat importanța încheie
rii cu rezultate bune a reuniunii de 
la Madrid pentru ca aceasta să con
tribuie la instaurarea unui climat de 
pace, securitate și cooperare, să pună 
bazele organizării unei conferințe 
consacrate încrederii și dezarmării 
pe continentul european.

De ambele părți s-a relevat însem
nătatea întăririi prieteniei, solidarită
ții si colaborării intre partidele co
muniste și muncitorești, partidele 
socialiste, social-democrate. dintre 
toate forțele democratice și progre
siste. antiimperialiste. in lupta pen
tru libertate, pentru securitate și 
dezarmare, pentru independentă, de
mocrație și progres social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.

Ministerul Afacerilor Externe. Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

După depunerea coroanelor de 
flori cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

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

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii.și Republicii 
Socialiste România. In încheierea 
solemnității asistența a primit defi
larea companiei militare.

★
Cu același prilej, coroane și jerbe 

de flori au mai fost depuse, simbătă. 
la monumente și cimitire ale eroilor 
români din Capitală și din alte loca
lități din țară, precum și la monu
mente și cimitire ale eroilor sovietici 
aflate pe teritoriul României.

Recepție oferită 
de C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat 

și Guvernul Republicii 
Socialiste România

(Urmare din pag. I)

Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin. Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Emilian Do
brescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea. Ion 
Ioniță, Ana Mureșan. ' Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Win
ter, Ilie Rădulescu, 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, participanți la revo
luția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, conducători de organiza
ții de masă și obștești, veterani ai 
războiului antihitlerist, generali, Eroi 
ai Muncii Socialiste, oameni de artă 
și cultură, șefi, ai cultelor, ziariști.

Au participat oaspeți de peste 
hotare invitați la manifestările 
prilejuite de sărbătoarea națională a 
poporului român.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întreți
nut cordial, în timpul recepției, cu 
oaspeții de peste hotare.

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

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul , Nicolae Giosan. pre

ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit, simbătă, delegația Grupului 
interparlamentar din Republica Zair, 
condusă de Birere Mabano, președin
tele Grupului zairez din Uniunea In
terparlamentară. care efectuează o 
vizită oficială in țara noastră.

în timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Zair, 
dintre parlamentele lor. evidențiin- 
du-se importanța convorbirilor și în
țelegerilor convenite intre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko pentru dezvoltarea continuă a 
cooperării bilaterale, in folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii, progresu
lui și ințelegerii internaționale. Au 
fost abordate, de asemenea. unele 
aspecte ale activității Uniunii Inter
parlamentare. subliniindu-se necesi
tatea sporirii contribuției acesteia la 
întărirea și lărgirea relațiilor dintre 
state, pentru promovarea unui climat 
de pace, securitate și cooperare in 
lume.

La întrevedere a participat Stan 
Soare, președintele Grupului român 
in Uniunea Interparlamentară.

A fost prezent Shamwange Mutebi 
Mulenda, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

★
Simbătă. 22 august. Biroul, popular 

al Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București a organizat o 
conferință de presă. Cu acest prilej, 
Sadek Abouaisha Saad. membru al 
Comitetului popular al Biroului popu
lar al Jamahiriei Libiene la Bucu
rești pentru probleme de presă și in
formații, h prezentat poziția și punct- 
tele de vedere ale țării sale in le
gătură cu incidentul din 19 august a.c. 
din Golful Sirta.

*
O imagine amplă, elocventă a pro

cesului de creație generat de Festi
valul național „Cintarea României-' 
1979—1981 este oferită de expoziția 
„Laureații festivalului", deschisă, sub 
egida Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, simbătă. in sălile Muzeu
lui de artă al republicii. Expoziția 
reunește peste 2 500 obiecte de artă 
populară — țesături, cusături, piese 
de port și de interior țărănesc, sute 
de lucțări de artă plastică profesio
nistă și amatoare, pictură, sculptură, 
artă decorativă, de artă fotografică, 
cărți. ■ afișe și discuri, opere de o 
înaltă ținută artistică, cu un profund 
mesaj patriotic, revoluționar.

La vernisaj, in cuvintul său, Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a prezen
tat pe larg realizările artiștilor ama
tori și profesioniști in cadrul festiva
lului.

(Agerpres)

tv
PROGRAMELE 1 ȘI î

7,45 Program de cîntece patriotice

8,00 TRANSMISIUNE DIRECTA 
DE LA DEMONSTRAȚIA OAME
NILOR MUNCII DIN CAPITALA

11.30 Cîntece de bucurie
11.55 Copiii lumii doresc pacea
12.20 Concert popular
13.00 Telex
13,05 Cu soarele în inimi, cu soarele tn 

cîntec. Album de sărbătoare
15.40 Telesport
16.40 Film artistic. „Teatrul cel mare“
18.10 Călătorii spre viitor. Concurs pio

nieresc
19.00 Telejurnal
19.40 Generația anului de foc. Docu

mentar
20.20 Uniți sub flamura lui August. 

Spectacol festiv literar-muzical
21,35 Film artistic. ...Am fost șaispreze

ce. Premieră TV. Producție a Casei 
de filme Patru

23.15 Telejurnal

LUNI, 24 AUGUST

PROGRAMUL 1

10,00 Teatru pentru pionieri și școlari
10.50 Flori de cîntec, țării mele. Cîntece 

populare
11.15 tn ritmuri de fanfară
11.40 Șoimii patriei
11.50 Concert popular
13.00 Telex
13,05 Album de August
15.30 Telesport
16.30 Emisiune în limba maghiară
17.30 Monumentele anilor eroici (II)
18.10 Concert de muzică populară
18.40 Să fii copil în România
19,00 Telejurnal
19.25 Dintr-o privire — țara și oamenii
19.55 ..Cîntarea României* *4. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
21,00 Roman foileton: „Străinul”
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15.30 Cîntece de voie bună
16,00 Teatru TV : „Trei generații*
18.15 Din muzica și dansurile popoare

lor
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțiuni
20.45 Serată muzicală TV.
22.15 Telejurnal
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STIMA NOASTRĂ $1MÎNDRIA - CEAUȘESCU, ROMÂNIA I 
„Președintele Nicolae Ceaușescu-un mare om de stat, 

un adevărat patriot și umanist11
Omagii aduse președintelui României, personalitate de seamă a viefii internaționale, pentru activi
tatea prodigioasă pusă în slujba idealurilor de pace, înțelegere și cooperare ale întregii umanități, 

de reprezentanți de seamă ai vieții politice, culturale și obștești internaționale

President

Ceausescu
' «MC

■ •' ■ ■ • PROF. HALDEV '

Manifestări peste hotare 
consacrate marii sărbători

naționale a poporului român
Marii sărbători naționale a poporului român, 23 August, continuă 

să-i fie dedicate, in numeroase țări ale lumii, situate pe toate conti
nentele, manifestări dintre cele mai variate — dovezi grăitoare ale 
prețuirii in întreaga lume a rezultatelor remarcabile obținute de Româ
nia in cei 37 de ani de făurire a noii orînduiri, ale prestigiului înalt 
de care se bucură pe arena mondială politica externă românească, 
personalitatea eminentă a conducătorului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — militant neobosit pentru o lume a în
țelegerii, a colaborării, păcii și prieteniei intre popoare.

România ocupă un loc de cinste in conștiința lumii 
contemporane, datorită deopotrivă prefacerilor revolu
ționare, pe plan intern, care au dus la schimbarea 
radicală a vieții economice, sociale și politice, la 
ridicarea țării pe trepte de civilizație socialistă mereu 
mai înalte, ca și cutezanței demersurilor întreprinse în 
cîmpul vieții internaționale, în consens cu cerințele 
dezvoltării istorice, ale intereselor și aspirațiilor tuturor 
popoarelor.

Acest salt cu adevărat istoric, care a dus la creș
terea fără precedent a prestigiului țării noastre pe plan 
mondial, este în strînsă și nemijlocită legătură cu 
activitatea vastă, rodnică a secretarului general al 
partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, principalul ctitor și promotor al întregii 
politici interne și externe a partidului și statului, 
remarcabilă personalitate politică a vremurilor noastre, 
care se bucură de o înaltă prețuire și considerație 
pretutindeni în Iunie. O mărturie grăitoare în acest 
sens o constituie cele peste 100 de volume dedicate 
președintelui României, dintre care 10 apărute de 
la începutul acestui an - editate într-un mare număr

de țări, in peste 20 de limbi - expresie vie a interesului 
deosebit manifestat în cercurile politice, ca și in rindul 
maselor largi de pe cele mai diferite meridiane, față 
de gîndirea teoretică și activitatea practică a omului 
de stat care, întruchipînd virtuțile cele mai alese ale 
poporului nostru, este apreciat ca un adevărat „deschi
zător de drumuri" în ce privește căile de soluționare, 
într-un mod nou, a principalelor probleme ce con
fruntă lumea contemporană.

Ce anume determină acea largă audiență interna
țională de care se bucură politica externă a României, 
acțiunile și inițiativele președintelui ei, acea „influență 
esențială pe care o exercită asupra destinelor lumii 
contemporane" ? La această întrebare răspund autorii 
prefețelor și editorii operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în străinătate, ca și ai volumelor 
consacrate vieții și activității sale. Este vorba de 
personalități de seamă ale vieții politice, științifice, 
culturale și obștești - opiniile unora dintre aceștia 
fiind incluse, sub forma unor interviuri, în volumul 
„UN DESTIN LA CONFLUENȚA CU ISTORIA", apărut 
recent în Editura științifică și enciclopedică.

DINAMISM, SPIRIT CON
STRUCTIV Șl NOVATOR. -Lo- 
cul și rolul important al țării dum
neavoastră in relațiile internațio
nale contemporane — arată edi
torul iugoslav dr. RANKO PETKO- 
VICI — n-ar putea fi înțelese fără 
curajul și intuiția omului de stat 
care este președintele României". 
Ecoul puternic al inițiativelor și ac
țiunilor sale, răspîndirea pe care au 
cunoscut-o lucrările șefului statului 
român își au izvorul, după cum apre
ciază același editor, in caracterul 
profund umanist al ideilor și concep
ției președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care sînt „înconjurate întotdeauna 
de considerație și atenție pe planul 
politicii mondiale".

între trăsăturile definitorii ale 
personalității președintelui României 
sint evidențiate viziunea originală 
asupra vieții internaționale, dinamis
mul, spiritul novator și realismul, 
capacitatea de a îmbina gindirea teo
retică cu acțiunea practică, îndreptă
țind aprecierile prof. dr. JULIO 
CASTRO FRANCO din Peru, care 
îl consideră pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „o personalitate' ilustră, 
de înalt prestigiu mondial".

în cuvintele acad. CONSTANTIN 
TSATSOS, fost președinte al Republi
cii Elene, acest prestigiu derivă din 
fierbintele patriotism al șefului sta

tului român și, în același timp, din 
respectul față de interesele și drep
turile fundamentale ale tuturor na
țiunilor lumii. „Linia sa politică — 
remarcă omul de stat elen — este de 
a nu revendica pentru România de- 
cît ceea ce recunoaștem că se cuvine 
să revendice toate popoarele".

INITIATIVE STRĂLUCITE 
ÎN TOATE DOMENIILE VIE-
ȚII INTERNAȚIONALE. Por- 
nind, în ansamblul activității sale 
internaționale vaste, perseverente și 
multiforme, de la această viziune 
constructivă, întemeiată pe un nobil 
spirit al justiției și dreptății, șeful 
statului român „are de Îndeplinit un 
important rol mondial" — remarcă 
dr. FRITZ HODEIGE, directorul edi
turii „Rombach" din R. F. Germania. 
Fără îndoială că, așa cum se relevă 
în volum, acest 
rit, în primul 
ța, curajul și 
definesc inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
vederea asigurării păcii și securității 
tuturor popoarelor, pentru crearea 
condițiilor ca toate națiunile să se 
poată consacra muncii creatoare. în
floririi lor și. implicit, progresului 
civilizației mondiale. Factor purtător 
al păcii între popoare, președintele 
României militează pentru 
tuirea acestui obiectiv

rol este confe
rind, de voin- 
ințelepciunea ce 

și acțiunile

înfăp- 
suprem al

omenirii, cu un întreg arsenal de 
mijloace și pe un front vast, nelă- 
sînd în afara atenției nici una din 
problemele-cheie de care depind des
tinderea, înțelegerea și colaborarea 
internațională. ,

O contribuție primordială. în acest 
sens — cum relevă LOUIS NAGEL, 
directorul editurii „Nagel" din Elve
ția. ca și alte cunoscute personalități 
— o reprezintă activitatea desfășura
tă de România pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe temelia principi
ilor unanim recunoscute ale dreptului 
international — principiile egalității 
în drepturi, ale independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și făuri 
propriile destine. Relevînd „inițiati
vele strălucite, valoroase" ale șefului 
statului român „în privința extinde
rii și consolidării colaborării și păcii 
in lume", editorul elvețian tine să 
sublinieze : „Ideile sale, poziția sa 
referitoare Ia garantarea indepen
denței națiunilor, deci la garantarea 
afirmării independente în toate do
meniile, a voinței de a decide suve
ran, fără nici o influență din afară, 
soarta propriei țări sint de o enormă 
însemnătate pentru destinele poporu
lui român și ale tuturor popoarelor. 
Țara dumneavoastră, conducătorul

său au demonstrat viabilitatea aces
tei gindiri".

MESAJ DE PACE Șl ÎN
ȚELEGERE ADRESAT LUMII, 
în aceeași ordine de idei, o persona
litate dintr-o altă zonă a Europei — 
HEIKKI REENPAA, director la edi
tura „Otava" din Finlanda — subli
niază că, prin promovarea neabătută 
a principiilor de relații interstatale, 
președintele Nicolae Ceaușescu „a- 
dresează lumii un mesaj esențial de 
pace și colaborare".

Neobosit promotor al dialogului la 
nivel înalt, „de neegalat în contac
tele sale internaționale" — pentru a 
folosi o apreciere care revine în 
multe din declarațiile consemnate în 
volum — conducătorul României so
cialiste apare în conștiința contem
poraneității — așa cum subliniază 
prof. RAM NARESH TRIVEDI, 
șeful departamentului de științe poli
tice al Universității „Ranchi" din In
dia — ca un luptător profund consec
vent pentru soluționarea exclusiv prin 
mijloace pașnice a problemelor di
vergente dintre state, „vocea sa 
răsunind categoric împotriva forței 
sau a amenințării cu forța in rela
țiile internaționale". „Acolo unde 
pacea este șubredă — arată. în 
același sens, acad. Constantin Tsatsos 
— el face cunoscute ideile sale cu pri
vire la soluționarea pașnică a dife
rendelor, cu privire la destindere. De 
aceea, este acceptat de toți cu res
pect și simpatie".

în mod deosebit este evidențiată 
preocuparea statornică a șefului sta
tului român pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, deziderat suprem al omenirii. 
„In problema cardinală a păcii mon
diale — declarș omul de știință in
dian citat mai Șus — România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au ini
țiat propuneri și acțiuni importante, 
printre acestea numărindu-se la loc

de frunte cele dedicate stopării 
cursei înarmărilor, dezarmării nu
cleare, lichidării stocurilor de arma
mente existente",

MILITANT CONSECVENT 
PENTRU EGALITATEA PO
POARELOR Șl STATELOR. 
Ca o altă trăsătură caracteristică a 
activității șefului statului român, este 
scos în evidență demersul său hotărît 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, demers care, izvorînd 
din realitățile lumii contempora
ne, constituie, în același timp, 
unul din imperativele ei majore. 
Pornind tocmai de la această reali
tate, scriitorul marocan MOHAMED 
EL ALAMI, consideră că șeful statului 
român este, înainte de toate, „un mi
litant consecvent pentru egalitatea 
popoarelor și statelor".

în repetate rînduri este subliniat 
aportul teoretic și practic al pre
ședintelui României la evidențierea 
rolului țărilor mici și mijlocii în 
solutionarea problemelor majore 
ale omenirii. „Președintele Româ
niei — arată în acest context 
editorul NICOLA TETI, directorul 
general al editurii italiene „11 Ca- 
lendario del Popolo" — a știut să 
arate lumii că și statele mici și mij
locii pot juca un rol de mare impor
tanță in raporturile internaționale".

Reliefînd activitatea prodigioasă 
desfășurată de șeful statului român 
pentru propășirea patriei, pentru un 
viitor mai bun al Europei și al între
gii lumi, numeroase personalități de 
peste hotare subliniază — cum se 
exprimă în cuvinte alese editorul pa
kistanez ABDUL RAKIM — „că nu
mai o țară condusă de un mare om de 
stat, cum este*  președintele Nicolae 
Ceaușescu, care îmbină interesele 
naționale cu cele ale inlregii umani
tăți, poate avea atiția prieteni pe 
toate meridianele".

LA BIBLIOTECA PENTRU LITE
RATURĂ UNIVERSALA DIN MOS
COVA a fost inaugurată o expoziție 
de carte, care a marcat deschiderea 
în Uniunea Sovietică a „Decadei 
cărții românești".

Expoziția cuprinde lucrări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, literatură social- 
politică, lucrări de beletristică, isto
rie, cărți pentru copii ale unor cu- 
noscuți autori români.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
M. A. Hârlamov, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru probleme
le editurilor din Uniunea Sovietică, 
A. G. Țukanova, prim-vicepreședinte 
al conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-română, Ion Hobana. secre
tar al Uniunii scriitorilor din 
România, conducătorul delegației 
A.R.L.U.S., aflată în vizită în 
U R S S

LA CASA DE CULTURA „NIPRU" 
DIN KIEV a avut loc adunarea 
festivă a reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala R.S.S. Ucrainene, 
consacrată evenimentului. în prezi
diul adunării au luat loc I.I. Kolo- 
tuha, secretarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainene, M. A. 
Orlik, vicepreședintă a Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene, V. P. 
Osnaci, președintele Asociației ucrai
nene de prietenie și legături cul
turale cu țările străine, condu
cători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, vicepreședinți 
ai filialei republicane a Asociației de 
prietenie sovieto-române, alte persoa
ne oficiale. A fost prezent N. Vlă- 
dăreanu, consulul general a.i. al 
României la Kiev.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit L. I. Horozova, vicepre
ședintă a filialei Ucraina a Asocia
ției de prietenie sovieto-române. 
vicepreședintă a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de deputati al re
giunii Kiev, și E. Ionescu, prim-se- 
cretar al Ambasadei României la 
Moscova. Vorbitorii au prezentat re
zultatele obținute în construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România, realizările do- 
bîndite pe calea înfăptuirii hotărîri- 
lor celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. A fost evidențiată dezvoltarea 
ascendentă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S., 
în cadrul cărora un rol determinant 
îl au întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev.

La cimitirul eroilor români căzuți 
pe pămîntul Cehoslovaciei în luptele 
împotriva Germaniei hitleriste in 
orașul ZVOLEN, precum și la monu
mentele ridicate în memoria lor in 
lofajițgtile LUCENEC, PIESTANY și 
ȘTARA TURA, eliberate de armata 
română, au fost depuse coroane de 
flori din partea organelor de partid 
și de stat locale, a unor organizații 
economice. precum și din partea 
Consulatului general al României la 
Bratislava. Au fost intonate imnu
rile de stat ale României și Ceho
slovaciei. In timpul ceremoniilor, 
desfășurate într-o atmosferă de 
profundă recunoștință pentru jertfa 
supremă adusă de fiii poporului 
român îa eliberarea Cehoslovaciei au 
făcut de gardă militari, membri ai 
gărzilor patriotice, pionieri. Au fost 
prezenti colonel Voicu Țugurel, ata
șatul militar și aero român în R.S.C., 
și loan Murg, consulul general al 
României la Bratislava.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE A 
POPORULUI CHINEZ CU STRĂI
NĂTATEA ȘI ASOCIAȚIA DE 
PRIETENIE CHINA-ROMANIA au 
organizat la BEIJING o recepție cu 
prilejul celei de-a 37-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă în România. Au luat parte 
Wan Li, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat. Wang Bingnan, 
președintele Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea, 
membri ai conducerilor Secției rela
ții externe a C.C. al P. C. Chinez, 
ministerelor afacerilor externe, co
merțului exterior, apărării naționa
le, relațiilor economice externe, Aso
ciației de prietenie. Comitetului pen
tru relații culturale cu străinătatea, 
organizațiilor de masă și obștești, 
alte oficialități din aparatul central 
de partid și de stat, ziariști.

Luînd cuvîntul, Wang Bingnan și 
Romulus Ioan Budura, însărcinat cu 
afaceri a.i. al României la Beijing, 
au evocat istoria de luptă a poporu
lui român pentru eliberare națională 
și socială, pentru independența și 
înflorirea patriei, succesele obținute 
în opera de edificare a socialismului 
pe pămintul României.

Au fost evidențiate contribuția 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, activitatea 
întregului popor român pentru tradu
cerea în viață a Programului partidu
lui și hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. Vorbitorii au sub
liniat dezvoltarea relațiilor de strînsă 
prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre poporul român și 
poporul chinez, exprimînd voința ce
lor două partide, țări și popoare de 
a acționa și în viitor pentru ampli
ficarea raporturilor româno-chineze 
pe toate planurile.

S-a toastat pentru întărirea conti
nuă a prieteniei frățești, solidarității 
militante și colaborării multilaterale 
dintre cele două partide, țări și po
poare, în sănătatea conducătorilor 
români și chinezi de partid și de stat.

Participants la această manifestare 
prietenească au vizionat în continua
re filmul documentar „România — 
imagini contemporane" și un film ar
tistic, producție a studiourilor din 
R. P. Chineză.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

La AMBASADA ROMÂNIEI DIN 
PHENIAN a avut loc o conferință 
de presă, la care au participat re
prezentanți ai conducerii ziarului 
„Nodom Sinmun", ai altor organe 
de informare în masă coreene 
și ai Ministerului Afacerilor Ek" 
terne. Ambasadorul român. Paul 
Marinescu, a vorbit despre lupta po
porului român pentru libertate și 
independentă națională, care a culmi
nat cu actul istoric de la 23 August 
1944, a subliniat succesele obținute 
de țara noastră în opera de făurire 
a noii orînduiri, îndeosebi în perioada 
ultimilor 16 ani, de cînd în fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

S-a evidențiat importanța întîlni- 
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate româno-core- 
ene.

Participantii au vizionat filmul 
documentar „România — imagini 
contemporane".

Încheierea sesiunii Comitetului de dezarmare

Este o concluzie care, într-o formă sau alta, străbate ca un fir roșu 
toate aprecierile cuprinse în volum, evidențiind încă o dată adevărul 
fundamental că prețuirea de care se bucură astăzi România în lume, 
succesele ei de seamă în edificarea unei vieți noi, politica ei consec
ventă de soluționare într-un spirit nou, profund constructiv a marilor 
probleme ce confruntă omenirea sînt indisolubil legate de opera stră
lucită și activitatea neobosită, prestigioasă, cu larg ecou internațional 
a secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate remarcabilă a epocii contemporane.
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GENEVA 22 (Agerpres). — Ședin
țele finale ale sesiunii pe anul 1981 
a Comitetului de dezarmare au fost 
consacrate adoptării raportului ce ur
mează să fie înaintat Adunării Gene
rale a O.N.U. Problema armei cu 
neutroni a reținut atenția comitetu
lui, examinîndu-se propunerea — la 
care este coautoare și țara noastră — 
de a se crea un grup special de lucru 
pentru interzicerea producerii, dez
voltării, stocării, amplasării și folo
sirii armei cu neutroni.

Cu toate că multe delegații și-au 
manifestat regretul față de hotărirea 
S.U.A. de a trece la fabricarea armei 
cu neutroni, decizie în contradicție 
cu eforturile pentru ameliorarea

situației politice internaționale și 
oprirea cursei înarmărilor, comitetul 
nu a putut lua o hotărîre favorabilă 
privind crearea grupului de lucru 
cerut.

în cadrul sesiunii comitetului, de
legația română a desfășurat o activi
tate susținută, prezentînd pe larg 
poziția și acțiunile constante ale țării 
noastre, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru relua
rea și consolidarea politicii de des
tindere, pace, independență și cola
borare, pentru trecerea neîntirziată 
la măsuri autentice de dezarmare, și 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară.
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„PROGRAMUL DE LA NAIROBI". 
Conferința Națiunilor Unite asupra 
surselor noi și regenerabile de ener
gie de la Nairobi a adoptat, prin 
consens, Programul de acțiune pen
tru dezvoltarea și utilizarea surselor 
noi și regenerabile de energie — 
„Programul de la Nairobi". El sub
liniază gravitatea problemelor ener
giei pe plan internațional și necesi
tatea efectuării unei tranziții de la 
actuala economie, bazată pe hidro
carburi, la cea fundamentată pe 
utilizarea surselor energetice noi și 
regenerabile.

REPREZENTANȚII ȚĂRILOR 
NEALINIATE LA O.N.U. s-au în
trunit la sediul Națiunilor Unite din 
New York și au adoptat proiectul 
de document ce urmează să fie 
prezentat ședinței solemne consa
crate împlinirii a 20 de ani de la 
prima Conferință la nivel înalt a 
acestor state. Totodată, participantii 
la reuniune au hotărît ca țările nea
liniate să sprijine demersul grupu
lui de state africane privind convo
carea de urgență a unei sesiuni 
speciale a Adunării Generale în 
problema Namibiei.

| CONVORBIRI ANGOLEZO-ZAI-
REZE. Bomboko Lokumba, vice- 

ț prim-comisar de stat și comisar de

stat pentru afaceri externe al Zai
rului, și-a încheiat vizita efectuată 
la Luanda, în calitate de trimis spe
cial al șefului statului zairez, Mo
butu Șese Seko. Trimisul zairez a 
transmis președintelui Angolei, 
Jose Eduardo dos Santos, un mesaj 
din partea președintelui Zairului.

ORGANIZAȚIA UNITĂȚII A- 
FRICANE A DAT PUBLICITĂȚII 
O DECLARAȚIE în care condamnă 
sentința capitală pronunțată de au
toritățile rasiste de la Pretoria îm
potriva a trei membri ai Congresu
lui Național African. Singura lor 
„crimă" — se arată în declarație — 
este că nu s-au supus legilor rasiste 
instituite de regimul de la Pretoria 
și au încercat prin luptă să obțină 
libertatea și recunoașterea dreptu
rilor populației de culoare majori
tare din țara lor.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion de transporturi civile, de tip 
„Boeing-737“, aparținînd liniilor ae
riene taiwaneze, a explodat, sîm- 
bătă, in timp ce șe afla în zbor pe 
ruta Taipei — Kaesiung — informea
ză agențiile A. P. și A.F.P. Toți 
cei 104. pasageri și șase membri ai 
echipajului și-au 
Cauzele gravului
fost încă determinate.

pierdut viata.
accident nu au 1
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