
TRĂIASCĂ UNITATEA DE NEZDRUNCINAT A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR 

IN JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

Să se facă totul pentru oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de acțiune, 

pentru retragerea si distrugerea 
celor existentei
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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși

din conducerea de partid și de stat, intr-o atmosferă însuflețitoare,. . - - - ■ ;
de înălțător patriotism revoluționar, ieri a avut loc

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

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut loc luni, 
22 august, adunarea festi
vă consacrată celei de-a 
XXXIX-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
perialistă.Aniversind ziua de 23 August — eveniment hotăritor pentru destinele poporului nostru, care a deschis o eră nouă în istoria multimilenară a României, măreață sărbătoare a libertății românești — într-o unitate de granit in jurul partidului, al secretarului său general, întreaga națiune, toți fiii țării, animați de deplină încredere în viitorul luminos al patriei, aduc un fierbinte omagiu partidului, tovarășului Nicolge Ceaușescu, de numele căruia se leagă epoca cea mai bogată în realizări din întreaga noastră istorie, inaugurată

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Oprea
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,într-o atmosferă de mare însuflețire și de puternică angajare patriotică, poporul român sărbătorește împlinirea a 39 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, eveniment de importanță istorică pentru destinele națiunii noastre, care va famine înscris pentru totdeauna în cartea de aur a trecutului glorios al patriei.Actul revoluționar de la 23 August 1944,. încununare a unor îndelungate și eroice lupte sociale și naționale, a marcat începutul revoluției, care a dus la. cucerirea adevăratei independențe a patriei, la înfăptuirea idealurilor, de dreptate și.de libertate ale poporului, nostru, la transformarea revoluționară, socialistă a României. . Victoria de la 23 August a pus in lumină in mod strălucit capacitatea Partidului Comunist Român de a or

ganiza și conduce cu succes lupta tuturor forțelor progresiste ale națiunii, a celor mai largi categorii sociale, pentru salvgardarea intereselor vitale ale țării.Pornind de la o analiză profundă a situației interne, a momentului istoric in care se află societatea românească în acei ani, precum și a condițiilor internaționale favorabile — create prin victoriile obținute de Uniunea Sovietică, de celelalte state ale coaliției antifasciste, împotriva Germaniei hitleriste — Partidul Comunist Român a inițiat și condus acțiunea de răsturnare a dictaturii an- tonesciene, de restabilire a independenței naționale și a integrității teritoriale a țării.Odată cu înlăturarea dominației fasciste, masele largi populare, forțele democratice au imprimat un curs nou politicii interne și externe a țării.România s-a angajat imediat, cu întregul său potențial militar și material, de partea coaliției antihitleriste.Armata română s-a acoperit de glorie nepieritoare în luptele crin-

cene pentru alungarea trupelor hitle- risto-horthyste de pe teritoriul patriei, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, dînd un greu tribut de sînge pentru obținerea victoriei finale asupra fascismului și aducindu-și astfel o contribuție însemnată la scurtarea duratei războiului.Cu prilejul marii sărbători naționale, întregul popor își îndreaptă gindurile, cu recunoștință și cu prețuire, către comuniștii, luptătorii din rezistența antifascistă, către ostașii și ofițerii armatei române, către muncitorii, țăranii, intelectualii, către tineretul patriei noastre, care s-au jertfit pentru • libertatea și indepen-r dența țării. (Aplauze puternice).Aducem, totodată, prinosul nostru de recunoștință ostașilor sovietici — care au dat cele mai mari jertfe pentru salvarea omenirii de robia fascistă — ostașilor celorlalte state din coaliția antihitleristă, pentru contribuția adusă la zdrobirea fascismului, milioanelor și milioanelor de luptători antifasciști și de partizani
(Continuare în pag. a II-a)

Recepție oferită de C.C. al P.C.R. și Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste RomâniaComitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România au oferit, luni seara, la Palatul din Piața Victoriei, o recepție 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, in sala în care s-a desfășurat recepția a fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Au luat parte tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe,

Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, Stefan Voitec, Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu Dob'rescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena ' Nae, Ioan Totu, Richard Winter, Gheorghe Stoica, precum și membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membri de partid cu stagiu în ilegalitate, participant la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944,. veterani ai războiului antihitlerist, conducători de. organizații de masă

și obștești, generali, Eroi ai Muncii Socialiste, oameni de artă și cultură, șefi ai cultelor, ziariști.Au participat oaspeți de peste hotare, invitați la manifestările prile- . juite de sărbătoarea națională a poporului român.Erau prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial, în timpul recepției, cu oaspeții de peste hotare.Recepția s-a desfășurat într-o at- , mosferă de caldă cordialitate și prietenie.

Astăzi,

in Piața Aviatorilor 

din Capitală are loc 

DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII 

CU PRILEJUL 
ZILEI DE 23 AUGUST

Posturile noastre de radio șl 
televiziune vor transmite direct, 
incepind din jurul orei 8,30, 
desfășurarea marii manifestații 
populare.

MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România,

Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV, 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. MOSCOVA

Stimate tovarășe luri Vladimirovici Andropov,Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a analizat problemele opririi neîntirziate a cursei înarmărilor, și în. primul rînd ale înarmărilor nucleare, și în acest cadru desfășurarea negocierilor de la Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind rachetele cu rază medie de acțiune și vă adresează, în legătură cu aceasta, considerentele și propunerile sale.După cum este cunoscut, Uniunea Sovietică a prezentat, de asemenea, numeroase propuneri în legătură cu armele nucleare cu rază medie de acțiune și, în general, cu măsurile de dezarmare.In Declarația comună adoptată la întîlnirea conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste europene lâ 28 iunie a.c., țările noastre au subliniat că este necesar să se facă totul pentru ca în acest an să se ajungă, în cadrul .negocierilor sovieto-amtfricane de la Geneva, la înțelegeri privind neamplasarea în Europa de noi rachete cu rază medie de acțiune și reducerea celor existente.România consideră că este posibil să se încheie cu succes în acest an negocierile sovieto-americane de la Geneva și că în prezent șe impune, pină nu este prea țîrziu, .șă 'se .acționeze de ambele părți, pe bază "de propuneri reciproc acceptabile, într-un spirit de conlucrare pentru a se conveni un acord care să corespundă intereselor și aspirațiilor popoareior europene, ale popoarelor sovietice, ale păcii și securității pe continent și în lume.Cit timp se desfășoară negocierile și cit timp există o cit de mică șansă de a se ajunge la neamplasarea de noi rachete, trebuie făcut totul pentru a se obține rezultate pozitive, pentru a asigura succesul tratativelor.în cazul că pînă la sfîrșitul acestui an nu se va ajunge la un acord, România consideră că ar trebui făcut totul pentru a. se conveni amînarea amplasării de noi rachete nucleare în Europa, cel puțin pînă la sfîrșitul anUlui 1984, începutul anului 1985, urmînd ca în acest răstimp să fie continuate negocierile pentru a se realiza o înțelegere. Aceasta ar demonstra dorința ambelor părți de a se realiza un acord prin negocieri, ar răspunde așteptărilor și ar fi salutată de popoarele europene, de toate popoarele lumii deoarece ar evita amplasarea de noi rachete cu arme nucleare care ar deschide calea intensificării cursei înarmărilor și sporirii pericolului de război.Considerăm că ar avea o mare importanță ca Uniunea Sovietică să dea garanții în sensul declarațiilor anterioare că, în perioada continuării negocierilor, va opri desfășurarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și modernizarea lor și va reduce în mod unilateral o parte a acestora aflate în zona europeană a teritoriului U.R.S.S.în condițiile că nu se va ajunge la un acord în legătură cu aceste propuneri, România consideră că ar fi posibil să se aibă în vedere cel puțin să nu fie amplasate rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul Republicii Federale Germania, Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste Cehoslovace și al altor state, ca o măsură intermediară pînă la realizarea unui acord final în cadrul negocierilor sovieto-americane.România apreciază că pînă lă eliberarea totală a continentului de orice fel de armament nuclear o mare importanță prezintă crearea de .zone denuclearizate pe continent. In spiritul documentelor comune, inclusiv al Declarației adoptate la Moscova la 28 iunie, a.c., România consideră că se impune să se acționeze pentru sprijinirea eforturilor consacrate creării de zone denucleariz^e în Balcani, in nordul Europei și în alte părți ale continentului.în interesul opririi cursei înarmărilor, al dezarmării și securității pe continent, considerăm că în prezent se impune să întreprindem acțiuni și să intensificăm eforturile pentru a se ajunge la înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor, în conformitate cu înțelegerile convenite și înscrise în documentele comune ale țărilor noastre.în acest sens, România propune ca U.R.S.S. și S.U.A. să adopte hotăriri unilaterale de înghețare a cheltuielilor militare pe viitorii doi ani la nivelul anului 1983 și în această perioadă de doi ani să se desfășoare negocieri în vederea trecerii la reducerea cheltuielilor militare. A- ceasta ar avea o mare importanță politică, nu va afecta securitatea și-capacitatea de apărare a'celor două țări, ar fi o contribuție practică la politica de dezarmare, la creșterea încrederii și securității internaționale.Acum mai mult ca oricînd se impune să se manifeste spirit de inițiativă și.să se adopte noi măsuri care să ducă la destindere și înțelegere internațională, la asigurarea condițiilor de pace și securitate pentru popoarele țărilor socialiste, ale tuturor popoarelor lumii, pentru întărirea colaborării internaționale.Prezentînd aceste propuneri din dorința de a se ajunge la înțelegeri care să ducă la succesul negocierilor sovieto- americane de la Geneva, la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și' în primul rînd la dezarmarea nucleară, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că dumneavoastră, Uniunea Sovietică vor face to-, tul pentru a se opri amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare, o Europă a păcii și colaborării.Acționînd în spiritul înțelegerilor comune, România este hotărîtă ca și în viitor să facă totul pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-sovietice, pentru extinderea conlucrării lor în lupta pentru pace, dezarmare, independență națională și socialism.Cu salutări tovărășești,
NICOLAE CEAUȘESCU

MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România,

Președintelui Statelor Unite ale Americii, 
Excelentei Sale Domnului RONALD REAGAN

CASA ALBA — WASHINGTON D.C.

Stimate domnule președinte,Poporul român, ca și toate popoarele europene, este profund preocupat de posibilitatea trecerii la amplasarea de noi rachete cu rază medie în Europa, care ar crea o situație deosebit de gravă, în Europa și în lume, ar deschide calea intensificării cursei înarmărilor, ar crește pericolul de război, și în primul rînd de război nuclear, și ar pune- în primejdie existența tuturor popoarelor europene, însăși existența vieții, a civilizației umane. , . •Avînd în vedere angajamentele șî declarațiile dumneavoastră, potrivit cărora Statele Unite ale • Americii sint pentru reducerea și lichidarea armamentului nuclear din Europa, consider că trebuie făcut totul pentru încheierea cu succes în acest an a negocierilor sovieto- americane de la Geneva privind rachetele cu rază medie de acțiune, ceea ce ar corespunde intereselor și aspirațiilor arzătoare ale popoarelor europene și ale poporului american și ar avea profunde implicații pozitive în viața internațională actuală.împărtășindu-vă îngrijorarea mea în legătură cu faptul că pină în prezent nu s-au înregistrat progrese la negocierile sovieto-americane de la Geneva, apreciez că este încă timp ca, prin noi eforturi, prin tratative desfășurate într-un spirit de conlucrare și acționîndu-se cu întreaga răspundere și de o parte, și de alta, să se ajungă repede la un acord corespunzător care să asigure oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor- existente, ca a-măsură intermediară pe calea eliberării continentului de orice arme nucleare.Cît timp se desfășoară negocierile și cît timp există o cît de mică șansă de a se ajunge la neamplasarea de noi rachete, este necesar să se facă totul pentru succesul tratativelor sovieto-americane de la Geneva.în cazul că nu se va ajunge în cadrul acestor negocieri Ia un acord pîriă la sfîrșitul acestui an, România consideră că ar trebui făcut totul pentru a se ajunge la o înțelegere ca hotărîrea N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete cu rază medie de acțiune să fie amînată cel puțin pînă la sfîrșitul anului 1984, începutul anului 1985. Aceasta ar da posibilitatea continuării tratativelor și încheierii lor cu rezultate pozitive și ar demonstra dorința atit a S.U.A., cit și’ a U.R.S.S, de a răspunde așteptărilor și intereselor popoarelor europene, ale popoarelor lumii, ale păcii, încrederii și securității pe continent. In perioada continuării negocierilor, U.R.S.S. să dea garanții; în sensul declarațiilor anterioare, că va opri desfășurarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și modernizarea lor și că va reduce în mod unilateral o parte a acestora aflate în zona europeană a teritoriului Uniunii Sovietice.In condițiile în care nu se va ajunge la un acord în această privință, România consideră că ar fi posibil să se aibă în vedere cel puțin să nu fie amplasate rachete cu rază medie de acțiune pe teritoriul Republicii Federale Germania, Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste , Cehoslovace șl al altor state, ca o măsură intermediară, pînă la realizarea unei înțelegeri finale privind rachetele cu rază medie de acțiune în Europa.România consideră că, pînă la eliberarea completă a Europei de orice fel de arme nucleare, ar avea o mare importanță crearea de zone denuclearizate pe continent. In acest spirit se impune să se acționeze în sprijinul eforturilor consacrate creării de zone,!denuclearizate în Balcani, în nordul Europei și în alte părți ale continentului, ca o parte integrantă a' procesului de înfăptuire a dezarmării și securității pe continent.România propune ca S.U.A. și U.R.S.S. să adopte hotărâri unilaterale de înghețare a cheltuielilor militare pe următorii doi ani la nivelul anului 1983 și în această perioadă să se desfășoare negocieri în vederea trecerii la reducerea cheltuielilor militare. O asemenea măsură ar avea o mare importanță politică, nu ar afecta securitatea nici uneia dintre părți, ar răspunde intereselor popoarelor și ar contribui la creșterea climatului de încredere și securitate internațională.Tocmai în actualele circumstanțe internaționale este mai necesar ca oricînd să se manifeste spirit de inițiativă și să se adopte noi măsuri care să ducă la reducerea tensiunii internaționale, la oprirea cursei înarmărilor,' și în primul rînd a înarmărilor nucleare, la întărirea politicii- de pace, destindere și colaborare internațională.îmi exprim convingerea că în spiritul apelului pe care vi-1 adresez în numele poporului român, al meu personal, dumneavoastră, S.U.A. vor face totul pentru încheierea cu succes a negocierilor sovieto-americane de la Geneva, pentru a opri escaladarea înarmărilor nucleare în Europa, pentru a se ajunge la măsuri concrete de dezarmare nucleară pe continent, care reprezintă un deziderat vital al tuturor popoarelor europene, al tuturor popoarelor și ar contribui la destinderea și îmbunătățirea climatului vieții internaționale.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că acționînd în spiritul înțelegerilor și documentelor convenite la nivel înalt între statele noastre se vor extinde în continuare raporturile bilaterale dintre cele două țări și popoare și se va intensifica, totodată, conlucrarea în interesul politicii de pace, dezarmare, cola-, borare și respect al independenței naționale a tuturor popoarelor. Cu deosebită considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Grupului de prietenie Franța - România din Senatul francez
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Oprea
(Urmare din pag:. I)

I

£
ii

ai mișcării de rezistență de pretutindeni. (Vii aplauze).
Stimați tovarăși,Eliberarea națională a României a marcat începutul unor profunde prefaceri înnoitoare în viața Întregii noastre societăți.Sub conducerea Partidului Comunist Român, în cursul unor ample bătălii de clasă au fost îrifrinte împotrivirea și sabotajul forțelor reacționare, au avut loc democratizarea țării, trecerea întregii puteri de stat în mîinile clasei muncitoare și ale celorlalți oameni ai muncii — ceea ce a permis lichidarea vechilor structuri economice și sociale bazate pe inechitate și exploatare, edificarea societății socialiste.In retrospectiva celor aproape patru decenii care s-au scurs de atunci, ne apare astăzi cu și mai deplină claritate că marile schimbări înnoitoare, pe care le-a cunoscut țara, realizările impresionante obținute în dezvoltarea economico-socială în toate domeniile de activitate își au izvorul în justețea politicii promovate de partidul nostru, în. capacitatea sa de a mobiliza, de a organiza și de a conduce clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor în opera istorică de transformare revoluționară a societății.în acest grandios proces revoluționar, un moment istoric cu profunde semnificații îl reprezintă Congresul al IX-lea al partidului, la care, prin voința unanimă a tuturor comuniștilor, a întregului nostru po-' por, a fost ales in fruntea partidului patriotul înflăcărat, militantul revoluționar, omul de mare omenie,c devotat! trup și

te afirma demnitate un popor cu vocația fapte- lor mărețe, capabil să-și făurească un prezent și un viitor pe măsură celor mai .1 de mare omenie,, de- ' îndrăzF'z'1: saS9^c®a9:eit©«CttaWlțit*'?’9pițHții>r ?viață și muncă intereselor propășirii și independenței patriei, păcii și conlucrării rodnice între națiunile lumii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Pu
ternice aplauze ; urale. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).In cei peste 18 ani de cînd în fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, România a cunoscut cea mai rodnică și cea mai dinamică dezvoltare din întreaga ei istorie.Calitățile strălucite de conducător revoluționar ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, spiritul său creator, clarviziunea și profunzimea gîndirii sale dialectice, receptivitatea față de tot 
ce este nou și înaintat, capacitatea sa de a previziona cursul dezvoltării istorice și de a mobiliza energiile creatoare ale clasei muncitoare, ale în-

fost așezată pe temelia trainică a proprietății socialiste și care a fost înzestrată cu o modernă bază tehni- co-materială, ceea- ce a permis creșterea producției agricole de 3 ori și jumătate în comparație cu anul 1950.A fost creat un, puternic potențial de cercetare, știința națională adu- cindu-și o contribuție de seamă la promovarea progresului tehnic, în toate ramurile economiei, la înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste. ■ 'Dezvoltarea susținută a economiei a creat condiții pentru înflorirea continuă a învățămmtului și culturii, creșterea sistematică a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. •Realizările de însemnătate istorică care au fost obținute în acești ani — așa cum aprecia secretarul general al partidului Ia marea adunare a brigadierilor — sînt rodul participării conștiente, entuziaste la înfăptuirea mobilizatoarelor programe adoptate de partid pentru propășirea patriei, a clasei muncitoare, a țărănimii. a intelectualității, a tineretului, a tuturor.' oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, poporul nostru avînd ferma convingere că, urmând neabătut cuvîntul partidu- . lui, îndemnurile secretarului său general, se poa-
cu 
ca

îndrăznețe as-

asigurarea independenței energetice și, mai cu seamă, înfăptuirea -unei noi revoluții agrare".Recent, plenara Comitetului Central, Marea Adunare Națională au adoptat documente de excepțională însemnătate pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Conferință Nâțio- ■ nală a partidului, care, asigurind. perfecționarea în continuare a auto- conducetii muncitorești, ■ a mecanismului nostru economic, prin așezarea pe o nouă bază a activității '■ organismelor de conducere colectivă — vor determina dezvoltarea mai puternică a producției, sporirea eficienței în toate ramurile economiei naționale.Programul național pentru creșterea potențialului productiv al pă- mîntului, mai buna organizare și folosire a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, înfăptuirea unor vaste lucrări de desecare și de combatere a eroziunii solului va consti- • tui cea mai grandioasă lucrare realizată pînă acum în țara noastră.înfăptuirea acestor importante obiective, destinate progresului și prosperității continue a patriei, este pe deplin posibilă.Dispunem de condiții materiale, de o puternică bază tehnico-econo- mică, precum și de potențialul uman ne- - -cesâr -înscrierii economiei românești pe coordonate de product!- v i t a t e și de 'Ngficâeptă^sM- \ perîbare, tre-

și comunismului și

relațiilor de prietenie și de colaborare i'cu toate țările socialiste-, cU țările in curs de dezvoltare și nealiniate, extinde în spiritul coexistenței pașnice raporturile de cooperare cu statele dezvoltate, cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea-lor socială, își sporește continuu participarea la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, contribuția proprie la dezbaterea și soluționarea gravelor probleme ale lumii contemporane.La baza întregii sale activități internaționale, România situează ferm principiile deplinei., egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele.Avînd în vedere pericolul uriaș pe care îl reprezintă acumularea continuă de arme tot mai distrugătoare pentru pacea și securitatea mondială, pentru însăși existența civilizației umane, partidul și statul nostru apreciază că oprirea cursei înarmărilor"și trecerea la măsuri concrete, eficiente de dezarmare* . în primul rînd de dezarmare nucleară, constituie problema fundamentală a epocii actiiâle.Unul din marile imperative ale prezentului este — așa cum se subliniază în mesajele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Biroului ’Politic- al Comitetului . Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tovarășului Iuri Andropov, secretar general; al C.C. al P.C.U.S., precum și președintelui Statelor Unite ale Americii, Excelenței Sale domnului Ronald Reagan — de\ a se face totul pentru oprirea am, \ plasării de noi rachete cu rază me?;- die de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru eliminarea oricăror arme nucleare de pe continent, pentru încheierea cu succes a negocierilor sovieto-americane de la Geneva.Viața a arătat că singura alternativă pentru asigurarea păcii ,și co? laborării internaționale o constituie' reglementarea pașnică, politică, prin tratative, a tuturor conflictelor și disputelor dintre state, a tuturor problemelor complexe ale vieții intema- ' ționale.•în concepția partiduliii și a statu- ; lui-nostru, .intre ..'problemele ’ dezarmării "și celă ale .‘dezvoltării există o relație sțrînsă;'organică.încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării ar crea climatul și mijloacele necesare pentru abordarea cu succes a gravelor probleme social-economice cu care 'sînt con- fruntaterin prezent popoarele, îndeo- \ sebi pentru eliminarea subdezvoltării 1 și pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.' Putem afirma cu îndreptățită mîn- 
f drie . că România socialistă, politica • externă a partidului și a statului nos- , tțui seș bucură .de un imens prestigiu international.Această unanimă recunoaștere este >' urmarea firească a inițiativelor și propunerilor de amplă rezonanță ale României, a acțiunii hotărîte în slujba intereselor fundamentale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, a politicii de pace, independență și colaborare rodnică intre națiuni promovată cu strălucire și clarviziune, într-un spirit de profund umanism și înaltă responsabilitate, de încercatul conducător al destinelor poporului român, de marele om politic,, personalitate.proeminentă, a vieții internaționale — secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

(Aplauze și urale. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși.La împlinirea a 39 de ani de la is- 1 toricul act revoluționar din August ' 1944, mîndrindu-ne cu rezultatele obținute, putem afirma că dispunem de un amplu și cutezător program, care ’ deschide orizonturi largi progresului continuu, material și spiritual al patriei noastre socialiste.Strîns uniți în jurul partidului, al conducătorului încercat al partidului și al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne mobilizăm toate forțele, întreaga putere creatoare' să muncim și să acționăm cu hotărîte, în spirit revoluționar, pen- ‘’ tru a ridica pe noi culmi de progres și civilizație scumpa noastră patrie, România socialistă ! (Aplauze puter
nice, urale. Se scandează „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn- 
'dria !“). , ,Trăiască cea de 39-a aniversare a ’ revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și. antiimperia-1 listă din România 1 (Aplauze și urale 

. puternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Aplauze, urale prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască și să Înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România 1 (Puternice aplauze și 
tirale. Se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mindriaî").Trăiască pacea și colaborarea între toate națiunile lumii’! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

(Urmare din pag. I)

iribare,___, tre- kcerij \la o nouă 'caii ta te de v_________în spiritul sarcinilor reieșite din ho- tărîrile 4 Congresului al XII-lea și ale ' C o n f e r t n- ț. e i Naționale ale partidu^ lui,.’ al indica- ■■ țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se impune intensificarea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru realizarea integrală a prevederilor planului- pe 1983, ca și pe întregul cincinal. ;;în industrie, colectivele :8e;* oameni ai muncii trebuie 'să acționeze cu toată hotărîrea pentru mai bună .administrare și gospodărire a proprie? tații socialiste, pentru sporirea mai puternică a productivității muncii, pentru reducerea costurilor de producție, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și â materialelor. a combustibilului Și a energiei', pentru introducerea mai . rapidă în circuitul economic a noi resurse, pentru îmbunătățirea, calității produselor, sporirea expprtului'și pentru reducerea importurilor., rl.f-în agricultură este necesar șă fie mobilizate toate forțele pentru’. efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor pentru pregătirea exemplară a •campaniei-agricole-de toamnă, pentru îndeplinirea fermă a programelor privind dezvoltarea zootehniei și a celorlalte ramuri; a Programului național cu privire la asigurarea unor producții agricole; sigure și stabile, care să permită îndeplinirea integrală a obligațiilor la fondul de stat, a programelor de autoconducere și ăutoaprovizionare a populației, satisfacerea cerințelor mereu crescînde ale economiei . naționale. .Acționînd cu hotărîre. pentru dezvoltarea mai puternică a economiei, desfășurînd o intensă activitate pentru dezvoltarea științei, învățămîn- tului și culturii, extinzînd și mai larg colaborarea și cooperarea internațională, avem toate terneiurile să anticipăm. înfăptuirea exemplară a programelor de dezvoltare economico-socială stabilite, a obiectivului fundamental trasat de Congresul al XII-lea al partidului ~ realizarea unei noi calități a muncii și a vieții și trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a societății românești.în vederea realizării acestor obiective însuflețitoare, adresăm comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din industrie, agricultură, construcții, din domeniul științei, învățămîntului șl culturii, al ocrotirii s sănătății, întregului nostru popor îndemnul de a munci cu și mai multă dăruire, : cu elan și cu înaltă răspundere patriotică și spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Conferinței Naționale, a politicii interne și externe, a partidului și a statului, pentru edificarea- socialismului și a comunismului pe pămîntul României, (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Țara noastră; prin principiile politicii sale externe, prin inițiativele de larg ecou, se afirmă tot mai puter-’ hic în concertul statelor lumii, parti-, clpă tbt mai activ la viață internațională, la soluționarea marilor probleme ce preocupă omenirea.România socialistă acționează consecvent pentru dezvoltarea largă a

if. ai undr / ■e . și ____ j i- dealuri socia-. liste și comu-: niște. (Aplau
ze puternice).în munca și In lupta pentru transformarea revoluționară a societății românești s-au creat — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — un om nou, lin tineret nou, constructor conștient al socialismului aceasta constituie cea mai măreață înfăptuire . a revoluției socialiste, a partidului nostru.Răspunzînd înflăcăratelor chemări adresate .de secretarul general al partidului eroicei clase muncitoare — chemări izvorîte dintr-o înaltă preocupare pentru progresul continuu al patriei socialiste — oamenii muncii din industrie au realizat și depășit planul pe primele șapte luni ale anului, în proporție de 101,1 la șută, obținînd o producție suplimentară de , .9,4 miliarde lei, ceea ce creează premise certe pentru realizarea și depășirea, pînă la sfîrșitul anului, a producției suplimentare stabilite, de 12 miliarde lei, pentru înfăptuirea cu

în toa- dpmeniile activitate.

toare ale clasei muncitoare, ale tregului popor au dat, impulsuri ho- tărîtoare operei revoluționare de edificare a societății socialiste patria noastră. (Vii aplauze),în această perioadă, care a Intrat în conștiința poporului drept „Epoca Ceaușescu", s-a îmbogățit considerabil experiența de luptă revoluționară 
a partidului, au crescut rolul său conducător, capacitatea de a rezolva creator și eficient marile probleme. , ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Privind acum, în clipa de bilanț sărbătoresc, .spre anii careau trecut, rememorînd mărețele înfăptuiri ale poporului, mai ales de cînd în frun- _________  __ , ,_______ ____ *_______  —tea partidului și a statului se află cel succes a obiectivelor adoptate de mai iubit fiu al națiunii noastre so- ' ~ ’■ • ■ — ......cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dăm glas mîndriei și

în

,-ț

glas mîndriei și satisfacției că din rindul poporului nostru s-a ridicat un încercat conducător, un mare patriot revoluționar, care — prin strălucită și exemplară dăruire _ față 
de cauza poporului român, față de cauza socialismului și păcii — se bucură de aleasa prețuire a tuturor cetățenilor patriei, de o înaltă stimă ți apreciere în conștiința popoarelor lumii. (Aplauze prelungite, urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !").Dînd expresie vie acestor înălțătoare sentimente, marii prețuiri ce o poartă celui ce întruchipează în mod strălucit idealurile și aspirațiile în-, tregii țări, partidul', poporul au omagiat în acest an cu căldura inimilor unite pe secretarul general al partidului, ■ președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a cinci decenii de pilduitoare activitate revoluționară, ex- primînd unanim adînca recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și _ face pentru gloria și înălțarea României, pentru triumful socialismului pe pă- mîntul patriei. (Aplauze, urale. Se 
scandează „Ceaușescu la mulți ani !“).Spre mîndria noastră, a tuturor, România se înfățișează astăzi ca o țară înfloritoare, cu un popor liber și stăpîn pe destinele sale, hotărît să înfăptuiască socialismul și comunismul pe pămîntul patriei.Industria țării noastre produce în prezent de aproape 54 de ori mai mult decît in 1938 ; numărul personalului muncitor a crescut de 5,7 ori, produsul social de 15 ori, iar venitul național pe locuitor de 14 ori.România este în prezent de 16 ori mai bogată decît în 1950, anul de început al primului cincinal.Ca urmare a politicii, științifice de amplasare și de modernizare susținută a forțelor de producție, industria țării noastre a cunoscut o dezvoltare fără precedent, dispunînd astăzi de un potențial considerabil, care îi permite să producă cele mai complexe mijloace tehnice, să rezolve cele mai complicate probleme ale progresului multilateral al patriei.O însemnată dezvoltare a cunoscut 
în acești ani și agricultura, care a

Conferința Națională a partidului.Astăzi, cînd aniversăm glorioasa zi a eliberării țării, numeroase colective de oameni ai muncii din industrie au raportat realizarea înainte de termen a planului pe 8 luni.Alături de ei, oamenii muncii de pe ogoare — în pofida secetei puternice din primăvara acestui an — datorită eforturilor intense depuse pen- țru realizarea tuturor lucrărilor a- gricole la timp și în bune condiții, au obținut o seamă de rezultate bune, existînd condiții ca producția la culturile de toamnă, în alte sectoare agricole, să fie superioară anului trecut. . zPe șantierele de construcții, în activitatea de cercetare științifică și de creație spirituală se înscriu noi și semnificative fapte de muncă, mărturie elocventă a adeziunii întregului popor la politica partidului și a statului nostru.Vă rog să-mi permiteți ca, la această adunare sărbătorească, din însărcinarea secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adresez cele mai calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii — fără deosebire de naționalitate — care, prin muncă plină de abnegație revoluționară și prin devotament patriotic, înfăptuiesc neabătut hotă- rîrile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului în vederea înfloririi României socialiste, libere, independențe și suverane. (Aplauze viț ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,,După cum sublinia Nicolae Ceaușescu în vibranta sa cu- vintare rostită la marea manifestație dedicată împlinirii a. 35 de ani de la organizarea primelor șantiere naționale ale tineretului, „Mîndrin- du-ne cu ceea ce am înfăptuit pînă acum, trebuie să avem în vedere că, în fața noastră. Congresul al XII-lea- al partidului și Conferința Națională au pus sarcini mărețe privind trecerea patriei, la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile,

tovarășul

de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Pentru oamenii muncii din Capitală participanți la adunarea festivă, organizată la Palatul sporturilor și culturii, ca și pentru toți cetățenii țării — români, maghiari, germani, și de alte naționalități — aniversarea zilei, de 23 August se constituie intr-un înălțător moment de bilanț, de privire retrospectivă a drumului parcurs de România pe culmile de progres și civilizație, de rememorare și. ădincă cinstire a marilor tradiții eroice ale neamului, a grandioaselor izbinzi ale patriei in procesul de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate.Aniversarea revoluției de eliberare socială .și națională, antifascistă și antiimperialistă se sărbătorește in- tr-o atmosferă de puternică angajare . a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității,’a întregii națiuni pen- . tru transpunerea în viață a' hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, împlinirea mărețelor obiective de propășire și progres ale patriei pe drumul deschis de gloriosul August 1944, â marilor ■ idealuri de libertate, independență și înaintare spre- comunism.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to? varășa Elena Ceaușescu au fost în- tîmpinați, în momentul sosirii la Palatul sporturilor și culturii, .cu alese sentimente de dragoste și prețuire, cu puternice urale și ovații. Miile de cetățeni prezenți au scandat cu 'însuflețire numele partidului comunist, ■al secretarului său genera!. Formații corale interpretează cunoscutul cîn- tec „Partidul, Ceaușescu, România"; Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere au oferit cu emoție și bucurie frumoase buchete de. flori.în aceeași atmosferă entuziastă are Ioc. apariția la tribuna oficială a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a .celorlalți tovarăși din conducerea partidului. și. statului.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiul adunării, au luat. loc. tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscăleșcu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina

Găinușe, Petre Lupu, Manea Măneseu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea,’ Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Vcrdcț, Ștefan Voitcc, Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ștfefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae, Ioan Totu, Richard Winter, Gheorghe Stoica, Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., Vasile Vîlcu, președintele Comisiei Ceiitrale de Revizie, a P.C.R., Ion Gheorghe Maurer, Mihail Cruceanu, Andrei Neagu, președin- telă Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva. fascismului, alți membri de partid cu stagiu în ilegalitate, participanți la războiul antihitlerist, generali, conducători ai unor organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii din Capitală, ai vieții noastre științifice și culturale.In sală se aflau, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R,, ai' Consiliului de Stat și ai guvernului, mqmbri de partid Cu stagiu în ilegalitate, participanți la evenimentele din August 1944, generali activi și in rezervă, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții ’bufeureștene.'Erau ■ prezenți, de . asemenea, numeroși oaspeți de peste hotare '■ Jose Maria Coronas și Juan Francisco Pla, membri ai Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C. din Spania, Leon Auge, delegat general permanent al secretarului general, ministrul orientării naționale’ și organismelor specializate ale Partidului Democratic din Gabon și ale serviciului civic din Gabon, Jan Debrouwere, membru al Biroului Politic, secretar național al P.C. din Belgia, , Luigi Colojanni, membru al Direcțiunii P. C. Italian, președintele regiunii Sicilia, Heiser Klaus, membru’al Biroului Politic al P.S.U. din Berlinul occidental, Herculano Vieira, membrii al Comisiei Naționale a Partidului' African al Independenței din Republica Capului Verde, ministrul transporturilor, delegația Comitetului orășenesc- Sofia al P.. C. Bulgar, condusă de Dimităr Ganev, secretar al. Comisiei Centrale de Control și Revizie a P.C. Bulgar, secretar al Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar cu probleme organizatorice.

grupul de activiști ai P.C. Italian, condus de Petro Bruzzano, președintele Comisiei federale de control a Federației din Spezia, delegația Partidului Național Democrat din Maroc, condusă de Mohamed Ar- salane El Jadidi, secretar general al Partidului Național Democrat din Maroc, ministrul muncii și angajării naționale din Maroc, delegația Grupului de prietenie Franța-România din Senatul francez, condusă de Lucien Gautier, președintele grupului, Souhel Kassar, membru al C.C. ale Partidului Baas Arab Socialist din Liban.La adunare au asistat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic, precum și ziariști străini.Sala Palatului sporturilor și culturii era împodobită sărbătorește. Deasupra tribunei oficiale se află portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului. Era înscrisă urarea „Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!". Pe fundalul scenei este înscrisă urarea „Trăiască a 39-a aniversare a revoluției de eli1- berare socială, națională, antifascistă și antiimperialistă din România !“. Pe laturile imensei săli erau înscrise urările „Trăiască patria noastră liberă și independentă, Republica Socialistă România !“, „Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor in cadrul Frontului Unității și Democrației Socialiste !“.Pe mari pancarte era scris „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „România — Ceaușescu — pace !“, „Trăiască eroica noastră clasă muncitoare !“, „Trăiască țărănimea patriei noastre !“, „Trăiască intelectualitatea patriei noastre !“.In deschiderea adunării a fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a spus :Este pentru noi cea mai înaltă cinste și onoare ca, la adunarea festivă organizată cu prilejul zilei de
(Continuare în pag. a IV-a)

I



SClNTEIA — marți 23 august 1983 PAGINA 3

înduri și fapte în August 1983...
Gînduri și fapte care anunță, ca în fiecare an, începînd cu 

deschizătorul de istorie August 1944, noi victorii în înfruntarea cu 
timpul pentru edificarea unei Românii socialiste tot mai puternice, mai 
înfloritoare. Țară mîndră de libertatea, independența și suveranitatea 
ei, dobîndite cu prețul efortului eroic, conștient al întregului nostru po
por, strîns unit în jurul partidului comunist, făuritorul revoluției de eli
berare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă.

Gînduri și fapte vorbind'despre demnitatea cucerită în acești ani,' 
despre marea bucurie a muncii rodnice, despre dăruirea și abnegația 
revoluționare ale milioanelor și milioanelor de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru a da viață cutezătorului Program 
al comuniștilor, pentru a îndeplini exemplar hotărîrile celui de al XII- 
lea Congres al partidului, asigurînd astfel intrarea României în .spațiul 
istoric al țărilor cu dezvoltare medie. Temelia trainică a impresionan
telor înfăptuiri socialiste ale ultimilor 18 ani din'cei 39 de ani ai liber
tății noastre - anii cei mai fertili din întreaga istorie a patriei - ne 
dă certitudinea unui viitor și mai luminos, în a cărui materie densă 
poporul nostru, plin de avînt creator,, dăltuiește conturul destinului său 
comunist.

Gînduri și fapte despre măreția acestui timp, reprezentînd mărturii 
vibrante ale spiritului eroic de muncă,' pătruns de flacăra patriotis
mului revoluționar, despre care vorbea tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru de la Mangalia, expresii ale hotărîri.i și încre
derii cu care întregul popor transpune în viață politica partidului, con
vins că astfel își realizează cele mai scumpe idealuri. Toate acestea 
demonstrează că țara muncește spornic,, că marea noastră familie, a 
constructorilor noii vieți, însuflețită de nețărmurit devotament față de 
partidul comunist, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a condus România la înflorirea ei fărăj precedent in 
ultimele două decenii, pășește cu pas ferm spre noi culmi de civili
zație și progres. Toate acestea exprimă tot atitea temeinice argumente 
ale statornicei năzuinți de pace și colaborare internațională a po
porului nostru.

Gînduri și fapte ce se constituie într-un fierbinte omagiu adus pa
triei, partidului — și pe care le înfățișăm cititorului cu firească bucuria 
și mîndrie de ziua marii noastre sărbători naționale.

E ȚARA AZI CUPRINSĂ ÎN LUMINĂ 
ZIDITĂ DIN ELANUL MUNCITOR 

DIN DRAGOSTEA DE PATRIE CLĂDITĂ
DE UN ALES ȘI BRA V CONDUCĂTOR

■ ■' ’ j , ' ■....... .................. ........................................•: :

Cîntec de țară nouă 
Acum la 23 August 
în noul țării noastre rost 
E timpul să gindim temeinic 
La tot ce este ți ce-a fost.
Să nu uităm că-n tot ce-i astăzi 
Nu e ceva ce ni s-a dat 
Ci pentru tot, Partidul, Țara 
Și-atîți eroi au singerat.
Să ne-amintim că-ntorși la viață
Pe-acest pămînt neodihnit
S-au tras cu trudă multe drumuri, 
O țară nouă s-a clădit.
Să spunem celor ce urmează 
Că mersul nu a fost ușor 
C-au fost și doruri dar ți zbateri 
Spre-acest de aur viitor.
Și să fim mîndri-n mersul vremii 
Că timpu-aici de veci ne-a pus, 
C-avem conducător de seamă 
Și-o patrie fără apus.

Virgil CARIANOPOL 

O, țara mea frumoasă 
Prin tine, maică țară, ne recunoaștem toți 
Cu sufletul, cu vorba, cu fapta și cu gîndul — 
îmbrățișezi, cu drag, ți moși ți strănepoți 
Lăsîndu-ne aproape și cerul și pămîntul ; 
Prin tine, maică țară, ne regăsim mereu 
De la eroii veșnici și pînă la copii — 
De-ți este ție bine, nici nouă nu ni-e greu, 
De dragul tău, de-a pururi, noi am rămine vii. 
Să înălțăm mai sus stindardul tricolor, 
Zidind, ți zi și noapte, să împlinim cetate 
De grîne, de lumină, de pace și de dor 
Sporindu-ți măreția întru eternitate, 
Să facem să triumfe în lume fapta bună, 
Să punem tirania și foame la trecut, 
Planeta să respire în liniștea din Lună 
Și numai din iubire să-i facem vieții scut...

Alexandru BRAD

Coloanele izbînzii 
cu patria de-o seamă 
Respiră-n voie merii în drumul lor spre pîrgă 
Și cerul se-arcuiește pe marea înspumată 
în flacăra iubirii sînt toate împreună 
Aici, în libertate, cum s-au visat odată. 
Gînd liber deci și fapte și vise fără vamă 
în August ridicate spre nesfîrșite zări 
Coloanele izbînzii cu patria de-o seamă 
In larga fluturare a celor trei culori. 
Sintem aici, acasă, în miez aprins de vară 
Emblemă ne e August cu-ntreaga-i libertate 
Eternii fii destoinici de împlinită țară 
Prin vrerea ce ne-ndeamnă și ne conduce-n toate.

Radu FELIX
• •

Cîntare omului și muncii
Cînd condeiu-n spic de-amiază mi-l întin,
Cine știe, poate-mi supăr vara...
Dar aș vrea doar cînt cu soare-n el să-nchin 
Omului cu soare-n brațe, omului unit cu țara I
Către faptă fruntea slobod mi-o ridic, 
îndemnat de ochi deschiși anume, 
Iar cind faptei vreau pe nume ca sâ-i zic, 
Omului îi zic întîi ți-ntii pe nume I
Și trăiesc zicîndu-mi bătrînește ce-s, 
Numai flori și spice să m-audă I
Deci închin o floare și un spic pe-ales 
Omului cinstindu-și numele, prin trudă I

Ion FRUMOSU,
țăran cooperator, Ciuchici, Caraș-Severin

țara I

Cred că nu greșesc afirmînd acum, în prag de 23 August, că principala caracteristică a vieții noastre a fost și a rămas munca 
pentru noi înșine. Ne-am convins cu toții, faptele ne-au convins, în acești ani de rodnice împliniri de după cel de-al IX-lea Congres al. partidului, că țelul suprem al politicii țării noastre este omul. De nenumărate ori insă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că acest țel nu se poate înfăptui decît prin munca neobosită a tuturor membrilor acestei uriașe familii muncitoare care este România socialistă. Iar. viața noastră de zi cu zi a confirmat pe deplin adevărul acestei idei de esență revoluționară. Marile înfăptuiri ale poporului nostru din toți acești ani n-ar fi fost posibile fără muncă, n-ar fi existat fără ca oamenii din patria noastră să fi făcut dovada unei conștiințe înaintate, fiecare înțele- gind că nimic nu vine de-a gata, că nimic nu cade din cer, ca un dar nemuncit.Sigur că nu a fost întotdeauna ușor. Dar — așa cum sublinia'și la recenta consfătuire pe problemele muncii organizatorice și politico- educative — tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a învățat că „socialismul nu este un marș triumfător, ci un drum de muncă și de luptă revoluționară". Mulțumită tocmai clarviziunii acestui drum, ’într-un

timp istoric scurt, la marele edificiu socialist s-au adăugat noi și importante realizări care, toate, poartă pecetea progresului necontenit în toate domeniile activității economice și sociale. Succesele nasc succese. O simplă enumerare a acestora dovedește că în însăși firea națiunii noastre sălășluiesc rezerve fără margini de putere și

țiune. Toate acestea ne umplu de mîndrie și ne vorbesc despre stăruință și dăruire, despre grija și răspunderea noastră, a oamenilor muncii, pentru realizarea întocmai a Programului de edificare a unei vieți prospere pentru toți fiii României socialiste.Eu lucrez la întreprinderea textilă „Dacia" din București de la

perfecționări. S-a diversificat producția, au fost aduse utilaje noi, mijloace moderne de control al calității. Gradul de calificare a crescut,- la fel spiritul de inițiativă. Tot ceea ce am realizat aici este rodul muncii noastre și tocmai de aceea îmi1 place să spun că mîndria mea este munca noastră. 80 la sută din producția noastră este destinată ex
„Mîndria mea este munca noastră“
dîrzenie. Dovada o face noua înfățișare a patriei, pe care strălucesc obiective altădată de negîndit.Iată, munca noastră a fost capabilă să înalțe în mai puțin de două decenii realizări cu totul remarcabile. Calendarul lucrărilor capitale ale epocii Nicolae Ceaușescu, menite să transforme ținut cu ținut chipul țării, înscrie lucrări de-a dreptul monumentale. Porțile de Fier și numeroasele amenajări hidroenergetice, vastele sisteme de irigații și desecări, Transfă- gărășanul, noile poduri peste Dunăre, Metroul, Canalul Dunăre — Marea Neagră, noua înfățișare a orașelor și satelor — mărturisesc capacitatea de cutezanță a geniului românesc atunci cînd i se oferă și înlesniri firești, și cîmp de ac

Maria DIACONU
Erou al Muncii Socialiste

16 ani, începînd ca țesătoare. Am crescut în fabrică și odată cu ea. Am absolvit liceul, școala de maiștri, de anul trecut sînt studentă la cursurile fără frecvență ale Academiei „Ștefan Gheorghiu". Mi s-a încredințat funcția de șef al secției filatură-țesătorie, iar comuniștii din întreprinderea noastră m-au ales secretara comitetului de partid.La noi lucrează peste 2 300 de oameni, din care peste 1 800 sînt femei. Lucrăm într-o întreprindere complet înnoită. Fiecare an de după 1965 s-a încheiat cu importante

portului. Țesăturile noastre sînt cunoscute pe- toate continentele și sintem mindre că, prin calitatea lor, contribuim la creșterea prestigiului internațional al României socialiste. îmi cer iertare pentru frecvența cu care scriu „nostru", „noastre" — dar aceasta este realitatea : tot ceea ce am obținut nu este altceva decît rodul muncii, al efortului neprecupețit și permanent al colectivului. Sărbătoarea de la 23 August o întîmpinăm cu o depășire a planului la producția- marfă cu 3 la sută. Ca să vă faceți o idee despre transformările care s-au petrecut și continuă încă, pot spune că, față de 1965, valoarea producției globale va atinge în 1985 procentul de .704 la sută, iar a pro- ducției-marfă de 713,5 la sută, pro

ductivitatea muncii va . crește cu 976,2'la sută.Obiectivele de atins nu sînt ușoare. Este și motivul pentru care în întreprindere facem tot | ce depinde de noi pentru ai creștte schimbul de mîine la nivelul acestor cerințe. Dar — deși există obiceiul ca' părinții să-și aducă! copiii să lucreze alături de ei, iar la „Dacia" sînt foarte multe familii care-procedează astfel — știm; că de tineri este nevoie peste toți. Ca soții și ca mame, ca femei Isîntem conștiente de răspunderea care ne revine pentru educarea tinerei generații așa cum ne îndeamnă secretarul general al partidului care, tot cu prilejul consfătuirii de la Mangalia, sublinia : „O atenție deosebită trebuie să acordăm formării tinerei generații pentru muncă, pentru luptă, educării ei în spirit revoluționar". Știm că de modul in care creștem astăzi tînăra generație depind amploarea creației și robustețea construcției socialiste viitoare, depinde • însuși viitorul României. Grija cu caxe-i înconjurăm pe tineri acum •— acasă, în școli, in întreprinderi — sprijinul material fără precedent acordat de partidul și statul nostru în acest scop, se constituie în tot atitea argumente pentru încredere și optimism.

Desen de Gion D. MIHAIL

) Aici, unde toate punctele j 

j cardinale indică iubirea j 
i Pe o hartă a speranței, România este așezată acolo J 

unde toate punctele cardinale indică iubirea. >
Suprafața României este egală cu suprafața hotarelor | 

de pămînt, de apă și de piatră + suprafața inimilor tuturor 1 
locuitorilor ei, născuți și nenăscuți. , |

Istoria României atrage atenția mai ales prin starea de \ 
| veghe. Se presupune că românii, dintre toate popoarele 

lumii, au dormit cel mai puțin. Dar nu de insomnie au' suferit
i — nesomnul a fost condiția existenței lor. |
l Cit despre relief, acesta s-a modelat după starea lor de ț 
i spirit. Funcționează ca un alter-ego. Deci, atenție, veți auzi < 
J din adine un murmur invulnerabil. <
i La întrebarea dacă s-au făcut vinovați de ceva în fața , 
/ lumii, ei răspund : da, de iubire. Și au documente. ,
/ Adăugăm că și-au imaginat speranța ca o coloană fără 
/ sfîrșit. Legenda spune că au luat stîlpul de casă țărănească i 
i și l-au așezat in centrul Universului. 1
j Dan VERONA j

Limbajul vibrant 
al muncii înfrățite, 

al unității de neclintit

Țara și oamenii ei
Maî presus de toate încercările timpului, țara este a celor care 

o Iubesc, a celor care au sentimentul că sînt oameni ai țării și ai viitorului ei. Sentimentul acesta nici nu se cumpără, nici nu se vinde, nici nu se împrumută, el aparține prin structură ființei și cunoaște numai transferul simplu în legile eticii și ale psihologiei sociale, în legile cinstei, omeniei, conștiinciozității, dăruirii, sacrificiului, credinței în biruința dreptății și adevărului, curajului în afirmarea lor. Comuniști ori necomuniști, oamenii țării noastre socialiste în orizontul acesta trăiesc, educația generațiilor tinere în spiritul acesta se petrece, imaginea țării cunoaște acest fapt fundamental, revoluționar, căruia îi spunem realitatea omului nou. Acest om nu este sortit umilinței, inculturii, izolării în sărăcie și în indiferența semenilor, nu este amenințat cu bătaia nici în școală, nici in armată, nu este robit condițiilor prostituării ori alienării fizice și morale, nu cunoaște îngîmfarea patronului, a negustorului, a burghezului de toate categoriile, nici a stăpînilor de pămint, nici a potentaților politici.Omul acesta este muncitor, țăran ori intelectual, el aparține unei profesii,

privită cu prețuire și demnitate, el este o valoare egală sub semnul legilor țării și ține numai de virtuțile și de capacitatea lui, condiția > situării în relieful social. Acestui om i se adresează imperativele vieții de astăzi, cînd vorbim de necesitatea mai bunei cunoașteri și mai bunei organizări a noilor structuri, în tărimul producției ma-

universitare, de la casa omului la toate căile și popasurile, vieții lui de fiecare zi. Aceasta este reali
tatea nouă în care trăim, și nici nu ne dăm seama, în firescul preocupărilor, al năzuințelor și speranțelor, în grijile copiilor, hranei, sănătății, că noi înșine sintem acei oameni ai țării în stare să ne hotărim vii
torul, în intensitatea con-

lon HOREAteriale, al creației spirituale ori al conducerii societății.Numai o asemenea izbîn- dă în planul conștiinței și în organismul juridic al revoluției socialiste, după primele trepte ale cuceririlor și după actele economice decisive, a putut declanșa energiile națiunii, sub semnul înnoirii și al edificării, fenomen de neconceput în realitățile sociale de dinaintea actului eliberării de la 23 August 1944. Astfel, Congresul al IX-lea al partidului și tot ceea ce epoca Ceaușescu înscrie astăzi în orizontul țării constituie un impresionant ansamblu de edificii născătoare de valori, de la fața pămîntului la imaginea urbană a țării, de la marile combinate industriale Ia marile cetăți

științelor noastre, în încrederea față de noi înșine,, în legile care ne apără și ne organizează într-o comunitate căreia îi spunem 
patrie, într-un timp căruia îi spunem istorie, cu o forță călăuzitoare căreia 
îi spunem partid.In acest proces s-a ajuns la cucerirea esențială a socialismului: conștiința nouă în orizontul culturii. Restituirea valorilor spirituale poporului căruia îi aparțin, restituirea istoriei lui, în ultimele aproape două decenii, constituie al doilea act hotărîtor al naționalizării. Faptul că viața spirituală a tuturor oamenilor tării, fără nici un fel de discriminare, nu stă sub pecetea diferențelor de clasă, nici a analfabetismului și nici a dogmelor ori a falselor principii

antinaționale, ne dă sentimentul total al existenței noastre ca națiune vie, dinamică, unitară, în spațiul istoriei și al lumii contemporane, constituită și călăuzită în drumul ei de înalte principii politice, națiune care a trecut prin cercurile de suferință, de lupte și de izbinzi, în zarea spiritualității sale. Dar dialectica vieții impune legile conviețuirii și ale educației în numele posibilităților obiective, reale, de realizare a individului, în numele conviețuirii sociale curate, demne, civilizate. Putem să vorbim astăzi de toate acestea cu inima liberă, și oricare ar fi bunurile țării, pe care le dobîndim ca pe un drept al nostru, și oricare ar fi grijile pe care le întîmpinăm cu înțelegere și bărbăție, încercăm adeseori sentimentul că aceste bunuri și aceste griji, materiale ori spirituale, aparțin , unor legi mai înalte, unui adevăr mai cuprinzător, unui organism social în care recunoaștem propria noastră înfățișare. Această contopire între individual și social, această lege a participării reciproce în afirmarea condiției umane este adevărul cel mai de preț în lumina căruia putem să vedem , în acest August sărbătoresc imaginea de mîine a țării și a oamenilor ei.

De aproape patru decenii, în fiecare lună august, trăim momentul aniversar înălțător al biruinței întregului nostru popor, condus de partid, in lupta sa pentru libertatea socială și națională, pentru edificarea celei mai drepte orin- duiri, orinduirea socialistă, în care stăpini sînt cei ce muncesc cu brațele și cu mintea, fără deosebire de naționalitate. Marea noastră sărbătoare națională ne oferă cel mai potrivit prilej de a trece in revistă, cu îndreptățită mîndrie, cuceririle socialiste din cei 39 de ani ai libertății noastre, cu deosebire mărețele împliniri ale ultimilor 18 ani, de cind în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul strateg al devenirii noastre.Județul Covasna — ca toate zonele țării renăscute în acești 18 ani de fertilă creație materială și spirituală — s-a transformat și el din temelii. Fiii acestui meleag, români și maghiari, înfrățiți în gînd și faptă, în frunte cu comuniștii, dau expresie concretă înțeleptei politici a partidului de strinsă și frățească unitate, de deplină egalitate între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate ; tot ce s-a realizat aici, pe plan material și spiritual, într-un timp istoric uimitor de scurt, este rodul acestei unități de acțiune, al muncii comune, dăruite înaltelor idealuri ale întregului popor. La temelia acestor mărețe înfăptuiri se află concepția revoluționară, originală a partidului nostru comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la necesitatea dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării, a

dezvoltării economice în primul rînd, menită să asigure în fapt e- galitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii. Clarvăzătoarea rezolvare a problemei naționale a declanșat o puternică efervescență creatoare, care a adus și pe aceste plaiuri timpul celor mai spectaculoase împliniri.Cum arată acest colț de țară acum ? De la data constituirii județului, producția industrială, a crescut într-un
CSIKI Piroska 

președinta Comitetului 
județean de cultură 
și educație socialistă 

Covasna, membră 
a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 

maghiară

ritm mediu anual de 14,6 la sută, ritm mult superior celui de dezvoltare medie a industriei țării. Acum, în mai puțin de 52 de zile se realizează întreaga producție din anul 1968. în acești ani au apărut marile platforme de la Tirgu Secuiesc, Sf. Gheorghe, întorsura Buzăului, moderne Întreprinderi dintr-o serie de localități trezite la o viată nouă datorită industrializării socialiste. Pentru noi, toate aceste ritmuri și înfăptuiri de neconceput odinioară ilustrează cit se poate de convingător atit caracterul științific, cit și umanismul revoluționar al politicii partidului, pe care o înfăptuim cu convingerea că prin ea se realizează aspirațiile noastre cele mai fierbinți — progresul și prosperitatea patriei noastre comune — România socialistă.Profundele transformări economice și sociale din acești ani au atras după sine în

florirea fără precedent a culturii și a științei, a invățămîntului și artei. Sub egida strălucitoare a Festivalului național „Cîntarea României", oamenii muncii români și maghiari își exprimă plenar bucuria noii vieți, atașamentul profund față de patrie, sentimentele de recunoștință față de partid, față de secretarul său general. Iar numărul celor ce se afirmă în cadrul acestui prestigios festival crește de la an la an, dovadă a condițiilor tot mai bune de viață și muncă, a largului acces la cultură. Aceștia sînt oamenii ale căror fapte exprimă cu putere frăția și unitatea ce îi animă, dăruindu-și forțele operei de construcție socialistă, luptei pentru o nouă calitate a muncii și a vieții, angajați cu responsabilitate în îndeplinii ea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cu prilejul acestui bilanț sărbătoresc, muncitorii, țăranii și intelectualii județului nostru își analizează realizările și își scrutează perspectivele cu acea exigență comunistă subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la Mangalia, hotă- rîți să acționeze în spirit revoluționar pentru a învinge dificultățile și neajunsurile din activitatea lor, pentru a răspunde cu mîndrie înaltelor obiective puse de partid în fața întregului popor. Angajamentul lor se exprimă in limbajul convingător al muncii, limbajul frăției indestructibile, limbajul în care numele scump ROMANIA capătă vibranta rezonanță a patriotismului revoluționar.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Grupului de prietenie 

Franța - România din Senatul francezTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România a primit, luni, delegația Grupului de prietenie Franța — România din Senatul francez, condusă de senatorul Lucien Andre Gautier, președintele grupului, care, la invitația Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Franța din Marea Adunare Națională, efectuează o vizită in țara noastră.Din delegație fac parte senatorii : Serge Boucheny (Partidul Comunist), Adolphe Chauvin (Uniunea pentru Democrația Franceză), Maurice Ja- netti (Partidul Socialist), Jean Puech (Partidul Republican), Paul Robert (Membru al Comitetului național radical) — membri ai Grupului de prietenie Franța — România din Senatul francez, și Jacques Bernot, secretarul grupului.La primire au luat parte tovarășii Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Virgil Teodorescu. vicepreședinte al M.A.N., președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Franța din M.A.N., Ion Ceterchi, deputat.A fost de față Michel Rougagnou, ambasadorul Franței la București.Senatorul Lucien Andre Gautier a exprimat vii mulțumiri pentru între
ORDIN DE ZI

al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste RomâniaSărbătorim treizeci și nouă de ani de la glorioasa victorie a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în condițiile în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se află angajat plenar în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a hotârîrilor Congresului al XII-lea si Conferinței Naționale ale partidului, în realizarea prevederilor celui de-al șaptelea plan cincinal.Actuala aniversare a zilei de 23 August este aureolată de împlinirea 

a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, ale cărui hotăriri cutezătoare si orientări cu caracter programatic, purtînd pecetea personalității strălucite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au determinat profunde mutații înnoitoare în profilul țării, poporul român străbătînd de atunci perioada cea mai fertilă în realizări din întreaga sa existență, înaintind rapid pe calea civilizației socialiste.Această epocă de transformări fără precedent în istoria patriei este indisolubil legată de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul ce întruchipează în mod ideal marile virtuți creatoare ale națiunii române, militantul revoluționar care și-a consacrat și își consacră întreaga viață și activitate intereselor supreme ale poporului, progresului și independenței țării.La cea de-a XXXIX-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socialistă și națională, antifascistă și antiimperialistă, România se înfățișează, prin munca eroică a poporului, ca o țară cu o industrie puternică și modernă, cu o agricultură socialistă avansată, cu o știință și cultură înfloritoare, un stat care se bucură de aleasă prețuire pe toate meridianele globului, datorită prodigioasei activități .desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, personalitate proeminentă a lumii contemporane, luptător neobosit pentru cauza socialismului, păcii, prieteniei ;i colaborării internaționale.Evocînd istoricul act revoluționar de acum treizeci și nouă de ani, ne exprimăm adînca recunoștință față de comuniștii și ceilalți luptători patrioți care, în zilele fierbinți ale lui August 1944, au acționat cu eroism și spirit de sacrificiu pentru cauza libertății și independenței patriei. Cu profundă venerație cinstim memoria ofițerilor și ostașilor români care și-au dat viața pentru eliberarea țării de sub dominația fascistă și s-au acoperit de glorie nepieriloare în luptele pentru zdrobirea Germaniei naziste.Totodată, aducem un cald omagiu eroicilor ostași sovietici, care au dus greul luptelor împotriva fascismului, popoarelor din coaliția antihitleristă, luptătorilor antifasciști de pretutindeni, care au contribuit la înfringerea dușmanului comun.Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri și generali,Purtînd în inimi, ca pe o flacără vie, pilda luminoasă a înaintașilor, mindri de prezentul socialist și viitorul comunist al patriei, consacrați-vă toate forțele înfăptuiiii exemplare a sarcinilor ce revin armatei din istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din opera secretarului general al partidului, îndeplinirii ireproșabile a prevederilor Directivei , comandantului suprem al forțelor noastre armate !Dăruiți-vă plenar energia și puterea de muncă pentru a asigura — potrivit cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu — perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ, realizarea unei calități noi, superioare, în toate domeniile activității din armată, creșterea măiestriei ostășești a efectivelor, însușirea perfectă de către acestea a cunoștințelor militare și politice, înfăptuirea pilduitoare a sarcinilor revenite în economia națională, executarea întocmai a tuturor misiunilor încredințate !In lumina orientărilor cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, mobilizați de organele și organizațiile de partid, acționați în spirit revoluționar pentru a ridica permanent capacitatea combativă a unităților și marilor unități, a vă forma ca luptători temeinic instruiți, cu ferme convingeri politico-ideologice și o înaltă conștiință patriotică, pentru a întări permanent ordinea, disciplina militară și vigilența, astfel îneît, așa cum cere comandantul nostru suprem, armata să fie gata in orice moment ca, în strinsă conlucrare cu trupele Ministerului de Interne, gărzile patriotice, celelalte formațiuni populare de luptă? împreună cu întregul popor, să apere cu hotărîre cuceririle socialiste, independența, suveranitatea și integritatea României socialiste !Cu prilejul acestei mărețe sărbători, vă adresez calde felicitări și vă urez noi și importante succese în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă sint încredințate de patrie, popor și partid, de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu !Trăiască cea de-a XXXIX-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 !In cinstea acestei aniversări,
ORDON:In ziua de 23 August, la București, se vor trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie ! z

Ministrul apărării naționale 
General-colonel CONSTANTIN OLTEANU

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins intre 23 august, ora 21 — 26 a'u- 
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi 
în general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea averse izolate de ploaie în 
vestul țării și zonele de munte. Vîntul

tv
PROGRAMELE 1 și 2

7.30 Toată țara-n sărbătoare. Program 
de cântece

8.00 Sub semnul marii sărbători (color)
8.30 Transmisiune directă de la de

monstrația oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul celei de-a 39-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944 
(color)

H,00 Cîntece de bucurie
11,30 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ

nie (color)
12,25 Pe acest pămînt dura-vom cetate 

•comunist* Emisiune de versuri
12,40 Frumuseții tale, Românie. Muzică 

ușoară românească
13,00 Telejurnal (parțial color)
13,15 Album de august (parțial color) 

vederea acordată și a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de stimă și prietenie din partea președintelui Senatului francez, Alain Poher. Totodată, oaspetele a exprimat satisfacția pentru posibilitatea oferită de a vizita România și de a cunoaște rezultatele obținute de poporul român în dezvoltarea economi- co-socială a patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită președintelui Senatului francez salutul său cordial și cele mai bune urări.In timpul convorbirii au fost evocate legăturile strînse, tradiționale, de prietenie și colaborare dintre România și Franța, care cunosc o continuă dezvoltare pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului româno-francez la cel mai înalt nivel. Totodată, s-a apreciat că există posibilități pentru adincirea și diversificarea acestor relații pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii de interes comun. In acest context, a fost subliniată contribuția pe care parlamentele celor două țări și grupurile parlamentare de prietenie pot să p aducă la intensificarea raporturilor multilaterale dintre România și Franța, la o mai strinsă apropiere între popoarele român și francez, în folosul reciproc, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii internaționale.

va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, izolat mai coborîte 
3n estul Transilvaniei, iar cele maxime 
între 23 și 33 de grade. Pe alocuri, di
mineața, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil. Vint slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 13 și 16 
grade, iar cele maxime între 2.9 și 32 
de grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

18.40 Bun sosit, frumoasă zi de August 1 
Versuri și cîntece pionierești

19,00 Telejurnal (parțial color)
19,30 Ani de luptă — ani de împliniri 

socialiste. Reportaj documentar
19.45 Odă lui August (color). Spectacol 

festiv literar-muzical-coregrafic 
realizat de Radioteleviziunea ro
mână

20.45 Teatru TV : „Ziua cea mare** de 
Ștefan Berciu (color). Premieră pe 
țară

22,25 în grădină... la Hanul Ancuței (co
lor). Pretext umoristic-muzical de 
Aurel Felea

32,3-5 Telejurnal (parțial color)
23.40 De dor și de voie bună (color). 

Program muzical
MIERCURI, 24 AUGUST

PROGRAMUL l
10,00 Omagiu patriei și partidului. Gala 

Festivalului cîntecului patriotic și 
dansului pionieresc — Năvodari 
1983 — organizat în colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor

A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri in probleme actuale ale politicii internaționale. Apreciindu-se că situația mondială se menține incă deosebit de încordată, s-a subliniat că este necesar ca toate statele să acționeze pentru diminuarea tensiunii internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere și respect al independenței naționale, pentru reglementarea pe cale politică,. prin tratative, a tuturor diferendelor existente in diferite zone ale globului, pentru eliminarea din relațiile interstatale a forței și amenințării cu forța.In timpul convorbirii a fost reliefată însemnătatea deosebită a înfăptuirii securității și dezvoltării colaborării pe continentul european.Schimbul de păreri a evidențiat, de asemenea, importanța trecerii la măsuri practice, concrete, de oprire a cursei înarmărilor, a dezvoltării armamentului nuclear, măsuri care să asigure echilibrul militar nu prin creșterea, ci, dimpotrivă, prin diminuarea bugetelor militare, a armamentelor și efectivelor armate.S-a subliniat, totodată, însemnătatea acțiunilor parlamentelor pentru dezvoltarea politicii de pace și securitate pe continentul european și a contribuției pe care acestea o pot aduce la întărirea securității, păcii și colaborării internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.
Cronica zileiTovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit luni delegația Grupului de prietenie Franța- Romănia din Senatul francez, condusă de senatorul Lucien Andre Gautier, președintele grupului. Cu acest prilej au fost discutate aspecte ale dezvoltării raporturilor ro- mâno-franceze și au fost abordate probleme actuale ale situației internaționale, indeosebi ale dezarmării și securității in Europa.La întrevedere au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România-Franța din M.A.N., precum și ambasadorul Franței la București, Michel Rougagnou.Delegația franceză s-a tntîlnit în cursul zilei de luni cu Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

★Luni a sosit în Capitală o delegație a Partidului Democratic Gabonez, condusă de Leon Auge, membru al Biroului Politic al C.C. al P.D.G., delegat permanent al secretarului general al P.D.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant-al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți Jacques Mombo, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, membri ai ambasadei.
★Duminică a părăsit Capitala, în- dreptindu-se spre patrie, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost prezent Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

Știri sportiveO Miercuri pe stadionul „Steaua“ din Capitală se va desfășura meciul international amical de fotbal dintre reprezentativele României și R. D. Germane. Antrenorii formațiilor au anunțat următoarea componență : ROMÂNIA : Lung (Moraru) — Red- nic, Iorgulescu, Ștefănescu, Ungurca- nu (Văetuș), Țicleanu, Hagi, Boloni. Movilă, Coraș, Cămătaru ; R. D. GERMANĂ : Rudwaleit — Brauni, Dorner, Kreer, Schnuphase, Pilz, Ernst, Backs, Bielau, Pastor, Minge.Partida va începe la ora 18,00 și va fi condusă de o brigadă, din Bulgaria, avîndu-1 la centru pe B. Alexandrov.® în etapa a doua a campionatului de fotbal al Iugoslaviei. Hajduk Split, care va juca în primul tur al „Cupei U.E.F.A." cu Universitatea Craiova, a terminat nedecis : 0—0, pe teren propriu, meciul cu Vojvo- dina Novi Sad și ocupă locul 5 în clasament, cu 3 puncte.® Echipa finlandeză Kuusysi Lahti, adversara formației Dinamo' București in „Cupa campionilor europeni", a pierdut, pe teren propriu, cu 0—2, partida susținută în compania echipei Ilves.• In cadrul concursului de înot al Jocurilor sportive panamericane de la Caracas, sportivul american Rich Carey a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m spate, cu timpul de 55”19/100.
10.45 Ecran de vacanță (color). Film ar

tistic: „Dumbrava minunată". Pro
ducție a Casei de filme unu

12.10 O vîrstă frumoasă ca țara. Pro
gram de muzică și poezie patrio
tică, revoluționară

12.30 Concert popular
13,00 Album de August (parțial color)
19.45 Telejurnal (parțial- color)
20,00 Țării — cîntecul și versul (color). 

Emisiune-concurs organizată în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României"

31.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 Un zimbet la... varietăți 0 Cîntece 

de voie bună și romanțe
PROGRAMUL 2

19.45 Telejurnal
20,00 Seară de operă românească
31.50 Telejurnal
22,00 Melodii populare
22.10 Tinerețea — înalt legâmînt pentru 

țară
22.50 Izvor de frumusețe — muzică 

ușoară

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism (stingă). La Monumentul eroilor patriei (dreapta)Cu prilejul celei de-ă 39-a aniver- ’ sări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în Capitală au avut loc, luni dimineața, solemnități în cadrul cărora au fost depuse coroane de flori la .Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului. și a patriei, pentru socialism, Monumentul eroilor patriei și Monumentul eroilor sovietici.La solemnități au participat tovarășii Ion Coman, Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, Miu Dobrescu, membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, generali activi și în rezervă, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, delegații ale oamenilor muncii din Întreprinderi și instituții bucureș- tene.Au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. a H-a)23 August, măreața sărbătoare națională a poporului român, să adresăm, în numele tuturor locuitorilor Capitalei, un vibrant și călduros salut celui mai iubit fiu al națiunii, care și-a dedicat întreaga viață și activitate revoluționară binelui și propășirii patriei și poporului, secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In aceste momente de luminoasă sărbătoare, ne facem o datorie de inimă și de\ conștiință din a vă aduce, mult Jubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai fierbinte omagiu și adînca noastră recunoștință față de tot ceea ce ați făcut și faceți, cu neasemuită dăruire și pasiune revoluționară, pentru înălțarea mărețului edificiu al societății noastre socialiste multilateral dezvoltate, ale cărei realizări de excepțională însemnătate în toate domeniile conferă relief pregnant acestui timp socialist al patriei pe care, cu deplină îndreptățire, in semn de adincă cinstire a strălucitelor merite ale marelui nostru ctitor, il numim „Epoca Ceaușescu".Cu prilejul acestui înălțător eveniment, salutăm, cu adînca stimă și prețuire, prezența la adunarea noastră a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, ilustru savant de reputație mondială, exemplu strălucit de dăruire patriotică și revoluționară pentru progresul și înflorirea scumpei noastre patrii.Adresăm un călduros salut celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului prezenți la adunarea jubiliară de astăzi.Adresăm, de asemenea, salutul nostru cordial oaspeților de peste hotare, precum și membrilor corpului diplomatic acreditați in Republica Socialistă România care participă la adunare.Evidențiind că întregul nostru popor sărbătorește anul acesta ziua de 23 August acționînd cu toate forțele pentru traducerea în viață a hotârîrilor Congresului al XII-lea al partidului, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an. vorbitorul a spus : oamenii muncii din Capitală au realizat suplimentar o producție-marfă de peste 3 miliarde lei, obținută integral pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, au fost economisite 11 000 t metal, 46 milioane kWh energie electrică și 51 000 t combustibil. Au fost date în folosință peste 14 000 apartamente, numeroase spații comerciale, precum și alte edificii social-culturale. S-a dat în exploatare cu peste 4 luni mai devreme al treilea tronson al magistralei I a metroului. în agricultură acționăm cu toate forțele pentru stringerea fără pierderi a recoltelor și pregătirea corespunzătoare a campaniei de toamnă.Mulțumindu-vă, și cu acest prilej, din adîncul inimii, pentru sprijinul permanent și multilateral pe care-1 acordați organizației de partid a Capitalei, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom îndeplini exemplar sarcinilș ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal.Despre semnificația zilei de 23 August a vorbit tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Po

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului , Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular municipal, Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului, precum și din partea unor întreprinderi bucureștene.Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori.Companii .formate din militari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, aliniate pe platourile din fața monumentelor, au prezentat onorul.

litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.Adunarea s-a încheiat cu un spectacol festiv, organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, împreună cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Radioteleviziunea română. Comitetul municipal București al P.C.R.Spectacolul, în ansamblul său, s-a constituit intr-un emoționant poem literar-muzical-coregrafic și cinematografic, dedicat revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, într-o sugestivă cronică artistică a insurecției, a prefacerilor revoluționare înregistrate în toți acești ani în viața țării. Demonstrație de talent și virtuozitate artistică, imagine tonifiantă a geniului creator al poporului, spectacolul a îmbinat armonios momentele lirice cu cele muzicale și coregrafice, versurile cu un profund mesaj patriotic și revoluționar, de mare bogăție de idei și sentimente, alternînd cu mobilizatoare piese corale în primă audiție, cu dansuri tematice, momente folclorice și secvențe cinematografice.Insurecția, perioada de reconstrucție a patriei după marele act de la 23 August, constituirea cu trei decenii și jumătate în urmă a primelor șantiere naționale ale tineretului, propășirea României in anii socialismului, marile înfăptuiri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a țării, legată nemijlocit de numele, de gîndirea și acțiunea revoluționară, de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, sînt temele majore care au structurat i programul spectacolului. Imn de slavă închinat țării. Partidului Comunist Român, muncii neobosite, fericirii și prieteniei, spectacolul a dat glas sentimentelor de dragoste statornică ale poporului nostru, de recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru binele și înflorirea națiunii noastre, pentru libertate, independență, pace și progres, pentru edificarea socialismului și comunismului în România.Vii și îndelungi aplauze au răsplătit pe cei care, cu pasiune și dragoste, și-au dat concursul la reușita acestui spectacol, de o aleasă ținută artistică — colective profesioniste și de amatori, laureate ale Festivalului național „Cîntarea României".La reușita spectacolului și-au dat concursul corul Filarmonicii „George Enescu", corul și baletul Operei Române, corul și colectivul de dansuri ale ansamblului artistic „Doina" al armatei, corul și colectivul de dansuri ale ansamblului „Rapsodia română", colectivul de balet al Teatrului de operetă, corul ansamblului artistic al Uniunii Tineretului Comunist, corul „Madrigal" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu", coruri și colective de dansuri ale unor mari întreprinderi din Capitală și din țară, formații artistice ale pionierilor și șoimilor patriei, ale caselor de cultură a sindicatelor din diferite județe.

A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.La Monumentul eroilor sovietici, unde au fost prezenți E. M. Tia- jelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei, au fost intonate imnurile de stat ale U.R.S.S. și Republicii Socialiste România.După depunerea coroanelor de flori, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.In încheierea solemnităților s-a primit defilarea companiilor de onoare.
★în aceeași zi, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, a Ministerului Apărării Naționale și Consiliului popular al municipiului București au fost depuse coroane de flori la Cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul țării noastre în lupta împotriva fascismului.La solemnitate au participat tovarășii Manea Mănescu, vicepre

Au recitat'actorii Olga Delia Ma- teescu. Eugenia Maci, Traian Stă- nescu, Costel Constantin, George Oancea, Dan Ivănescu, Cristina De- leanu, 'Mircea Albulescu, Rodica Mureșan, Teofil Vilcu, George Mo- toi. Silviu Stănculescu, șoimi ai patriei și pionieri.Spectacolul festiv a fost realizat pe versuri de Mihu Dragomir, Ion Brad. Nicolae Dragoș, Adrian Pău- nescu, Victor Tulbure, Corneliu Vadim Tudor, Tiberiu Utan, Mircea Block, Aurel Felea, Constantin Cir- jan, Vasile Timuș, Petre Andreescu, Eugen Rotaru. Haralambie Țugui.Programul a cuprins piese muzicale semnate de Ciprian Porumbescu, Paul Urmuzescu, Cornel Trăilescu, Filaret Barbu, Temistocle Popa, Radu Paladi, Marin Constantin, Tiberiu Olah, Aurel Giroveanu, Vasile Vasilache jr„ Sergiu Eremia, Adalbert Winkler, Paraschiv Oprea, Șer- ban Nichifor.în spectacol au evoluat că soliști Nicolae Herlea. artist al poporului, Ion Bogza, artist emerit, Maria Butaciu, Maria Ciobanu, Elvira Cirje, Veronica Gîrbu, Ionel Voi- neag, Dan Serbac, Ioana Cristea, Elena lonescu, Ingeborg Lehrer, Pușa Poenaru, Elisabeta Turcu, Mioara Velicu, Francisk Dobondi, Simion Pop, Ilie Roșu, Mirela Neamțu, Dalila Cernătescu, Dorina Mangra, Cristina Teodorescu, Cristian Crăciun, studenți ai Conservatorului „Ciprian Porumbescu", șoimi ai patriei.Dirijorii corurilor : Stelian Olariu, Vasile Pântea, Anatol Goreaev Soro- ceanu, Voicu Doga.ru, Constantin Marcu, Boris Cobasnian, Horațiu Alexandrescu, Panaitache Georgescu, Ilie Buzescu.Coregrafia spectacolului : Theodor Vasilescu, artist emerit, Gheorghe Baciu, maestru emerit, Gheorghe Ștefan, Radu Neag, Ileana Turcu, Sergiu Ghica, Angela Melcescu, Antonina Boscu, Mihaela Atana- siu. Coregrafi coordonatori : Gheorghe Cholevas, Gheorghe Teodor- ciuc. Instructorii formațiilor de dansuri populare : Nicolae Rotaru, Nicoară Florin, Constantin Andrei, Nicolae Chiriță, Marin Stircu, Vasile Berinde, Toma Franțescu, Ion Macrea, Hendrig Seheirich. Dumitru Lobodă, Constantin Măzăreanu. Ion Pantea, Csaba Fodor. Nicolae Gheorghe, Virgil Prodan, Valeriu Erzian, Filaret Arhire. Montaj film : Sofia Hage, Maria Buciu. Proiecție film : Constantin Mihăilescu, Nicolae Ba- laban, Corneliu Morar. Sonorizare : Gheorghe Adam, Radu lonescu, George Mitrică. Regizori tehnici : Dumitru Cucu, Vladimir Stănescu, MTrcea Cocolaș, Lucian Constanti- nescu, Dan Bobe, Florin Gavrilescu, Eugen Verdeș. Coordonator tehnic : Doina Prisecaru.Conducerea muzicală a spectacolului : Sergiu Eremia. Ilustrația muzicală : ing. Lucian lonescu, Alexandru Pîrlea. Regia filmului : Mihăiță Lupu.Scenografia : Traian Nițescu, Hris- tofenia Cazacu, Radu Dan, Mihai Iliescu. Costumele : Elisabeta Bene- dek. Directorul de producție : inginer George Vasu.Spectacolul a fost realizat în regia artistică a lui Tudor Mărăscu și Cornel Todea.La încheierea spectacolului, pionieri și șoimi ai patriei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. cu cele mai 

ședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ștefan Birceri, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri, alte persoane oficiale.După depunerea coroanelor de flori, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.O companie militară a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Marii Britanii și Republicii Socialiste România. în încheierea solemnității, asistența a primit defilarea companiei militare.
★Cu același prilej au mai fost depuse coroane și jerbe de flori la monumente și cimitire ale eroilor români din Capitală și din alte localități din țară, precum și la monumente și cimitire ale eroilor sovietici căzuți în lupta împotriva fascismului pe teritoriul României.(Agerpres)

alese sentimente de dragoste, buchete de flori.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. tuturor realizatorilor spectacolului le-a fost oferit un frumos coș cu flori.Artiștii, toți participanții la adunarea festivă au ovaționat, mințite in șir, pentru partid, pentru secretarul său general, pentru propășirea patriei noastre socialiste, pentru progres și pace în lume.Spectacolul, ce a degajat prin întregul său program un vibrant mesaj patriotic și revoluționar, s-a încheiat cu „Hora Unirii" și cu „Imnul Frontului Democrației și Unității Socialiste", „E scris pe tricolor Unire", intonate cu emoție, într-o deplină unitate, de toți cei ce au luat parte la spectacol.Această atmosferă de puternică însuflețire, de dragoste fierbinte față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care și-a închinat întreaga viață și muncă înfăptuirii idealurilor de progres, bunăstare și independență ale poporului nostru, a fost întregită de o vibrantă manifestare popular? găzduită, după adunarea festivă, r marele parc al Palatului sporturiJ și culturii. Miile de participant! bărbați și femei, tineri, pionier șoimi ai patriei — au scandat, „ră întrerupere, „Ceaușescu — P.C.R- „Ceaușescu și poporul !“, „Si ,na noastră și mindria, Ceaușescu — România!", întreaga manifestare con- stituindu-se intr-un fierbinte omagiu adus conducătorului partidului și statului nostru.Zeci de mii de tineri și tinere în frumoase costume naționale au e- xecutat dansuri populare din bogatul nostru tezaur folcloric. Au fost interpretate cîntece revoluționare și patriotice ; pionieri și șoimi ai patriei au realizat emoționante momente artistice, sugestive tablouri coregrafice.In această atmosferă plină de entuziasm, pe platoul de la ieșirea din parc se formează o imensă horă, in care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați să se prindă.Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu dragoste și stimă buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. Miile de locuitori ai Capitalei își iau un călduros rămas bup de la conducătorul partidului și statului.
★Am aniversat pentru a 39-a oară revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. în anul în care se împlinesc 50 de ani de activitate revoluționară și patriotică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, închinată cauzei socialismului și comunismului, precum și 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului — perioada cea mai luminoasă și bogată in înfăptuiri din existența României, care poartă amprenta puternică a personalității conducătorului partidului și statului nostru.Cinstind acest măreț eveniment, întregul nostru popor iși concentre ză eforturile în direcția realizării biectivelor cincinalului 1981—1985 înfăptuirii neabătute a Programi Iui partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate i înaintare a României spre comunism.(Agerpres)
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră calde felicitări și cele mai bune urări.La 23 August 1944, în condițiile victoriilor hotârîtoare ale Uniunii Sovietice in cel de-al doilea război mondial, ale nimicirii de către armata sovietică a trupelor fasciste în cursul operației de la Iași-Chișinău, forțele patriotice din România, în frunte cu comuniștii, au înfăptuit insurecția armată și au răsturnat dictatura militar-fascistă, deschizînd calea transformărilor democratice pe pă- mintul românesc.Noua Românie, sprijinindu-se pe ajutorul multilateral al U.R.S.S. și al altor țări frățești, pe colaborarea strinsă cu ele, într-un interval istoric scurt a parcurs un drum lung, obținind însemnate succese în dezvoltarea economico-socială și culturală. Oamenii sovietici se bucură sincer de realizările poporului român în edificarea societății socialiste dezvoltate.Uniunea Sovietică își construiește constant relațiile cu Republica Socialistă România pe principiile de neclintit ale marxism-leninis- mului și internaționalismului socialist, promovează linia spre întărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării rodnice, atît pe bază bilaterală, cît și în cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, corespunzător intereselor fundamentale ale popoarelor ambelor țări.în condițiile actualei situații încordate din lume, determinată de creșterea agresivității politicii cercurilor imperialiste ale S.U.A. și aliaților lor din N.A.T.O., o însemnătate deosebită capătă unitatea și coeziunea țărilor frățești, conlucrarea lor strinsă în problemele internaționale. împreună cu alte state ale comunității socialiste, Uniunea Sovietică își va intensifica eforturile pentru traducerea în viață a programului de acțiuni îndreptate spre înlăturarea pericolului de război și slăbirea încordării internaționale — program elaborat în mod colectiv la Consfătuirea de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Var-1 șovia și la întilnirea de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat ai celor șapte țări socialiste.De ziua sărbătorii naționale urăm poporului român noi succese în construcția socialistă și ne exprimăm încrederea că raporturile prietenești dintre Uniunea Sovietică și România se vor dezvolta și în viitor spre binele popoarelor țărilor noastre, in interesul socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși.Cu- prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, în numele poporului bulgar și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român, cele mai cordiale felicitări.Realizată sub conducerea Partidului Comunist Român, în condițiile victoriilor istorice ale armatei sovietice, insurecția armată de la 23 August 1944 a deschis in fața poporului român drumul spre făurirea socialismului.Ne bucurăm sincer de marile succese pe care România frățească vecină le-a realizat in toate domeniile vieții sociale în ultimii 39 de ani.Raporturile de prietenie și colaborare pe toate planurile între partidele, țările și popoarele noastre se dezvoltă dinamic, Sîntem convinși că și în viitor ele se vor consolida și se vor perfecționa pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din 1970.Dezvoltarea relațiilor bulgaro-române corespunde intereselor popoarelor noastre, unității țărilor socialiste frățești, luptei pentru pace și progres social. în situația internațională actuală, încordată ~ •’in vina cercurilor imperialiste internaționale, Uniunea Sovietică și celelalte țări ale comunității socialiste depun eforturi neîntrerupte pentru înlăturarea amenințării militare, pentru destindere și securitate internațională. La această cauză de înalt umanism își aduc contribuția lor Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România ca state-membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia și ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor oamenilor muncii, succese și mai mari în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră, pentru înaintarea ei în continuare, spre binele poporului frate român.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

GRIȘA FILIPOV
uy Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al guvernului și al poporului ungar, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a XXXIX-a aniversări a sărbătorii naționale.Poporul ungar urmărește cu mare atenție eforturile depuse de oamenii muncii din România în activitatea de aproape patru decenii de construire a socialismului și apreciază în mod deosebit rezultatele obținute,Sintem convinși că, pe baza principiilor marxism-leninismului și Internaționalismului proletar, corespunzător intereselor reciproce, vom obține noi progrese in dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, a prieteniei ungaro-române și a colaborării dintre țările noastre. Toate acestea corespund intereselor popoarelor noastre, contribuie Ia întărirea unității țărilor socialiste, la adîncirea colaborării în cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la consolidarea securității internaționale și a păcii.Cu prilejul sărbătorii naționale vă dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din România noi succese în construirea societății socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial

- 1 al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTICu prilejul celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale a României, in numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez, precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român cele mai calde felicitări.Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, eroicul popor român, promovînd consecvent o politică independentă, de sine stătătoare, acționînd într-o unitate deplină, luptind cu hotărîre pentru prosperitatea patriei, înaintînd ferm pe calea socialismului, a dobîndit realizări remarcabile in revoluția și construcția socialistă. în prezent, poporul român realizează cu tenacitate o nouă etapă de dezvoltare multilaterală a construcției socialiste, este angajat plenar în înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român. Urăm din toată inima poporului român să obțină necontenit noi și tot mai mari succese în mersul său înainte.între Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist Român, între Republica Populară Chineză și Republica Socialistă România, între poporul chinez și poporul român există o profundă prietenie revoluționară și solidaritate militantă. Acordăm o deosebită prețuire prieteniei și solidarității cu România. Vizitele reciproce cu rezultate deosebit de rodnice efectuate de către conducătorii partidelor și statelor noastre în ultimii ani au condus la extinderea și aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre China și România.Sîntem ferm convinși că marea prietenie și colaborarea multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre, călite în îndelungate încercări, întemeiate pe principiile marxismului și internaționalismului proletar, vor cunoaște, fără îndoială, o dezvoltare continuă. <
HU YAOBANG

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia celei de-a 39-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, doresc să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al poporului coreean, precum și în numele meu personal, cele mai calde felicitări, precum și salutări cordiale dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român.După victoria revoluției, poporul frate român a pășit energic pe Calea dezvoltării independente a țării și a prosperității naționale.Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, poporul român a obținut succese remarcabile, transformînd țara sa, în trecut rămasă in urmă, într-o țară cu industrie și agricultură dezvoltate.Poporul coreean își exprimă solidaritatea sa fermă cu dumneavoastră care înaintați impetuos în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, adopți nd măsuri eficiente in vederea înfăptuirii hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și care militați activ pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile excelente de prietenie și colaborare care există între partidele, țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta în continuare, in spiritul celor convenite în cadrul întilnirilor noastre.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Ș

BUCUREȘTICu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut ca, in numele popoarelor și naționalităților Iugoslaviei, al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, Consiliului de Stat și poporului român prieten felicitări cordiale și urările noastre cele mai bune de noi succese în construcția socialistă a țării.Doresc și cu acest prilej să subliniez importanța, pe care noi o acordăm in Iugoslavia dezvoltării permanente a relațiilor tradiționale de prietenie și bună vecinătate și colaborării tot mai largi dintre cele două țări ale noastre, ceea ce, sîntem, convinși, _ este în interesul reciproc și contribuie la cauza colaborării egale în drepturi, socialismului și păcii in lume.
MIKA SPILIAK

Președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTIDragi tovarăși,Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România — cea de-a 39-a aniversare a eliberării sale — adresăm, in numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Polone, cordiale urați și felicitări poporului frate român, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România.în anii construcției socialiste poporul român, unit în jurul Partidului Comunist Român, a dobîndit mari succese in munca pentru dezvoltarea multilaterală a patriei sale.Avînd ca temelie bogatele tradiții istorice, precum și idealurile marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist, prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre se adincesc continuu.Sîntem convinși că întărirea continuă a conlucrării noastre în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care constituie chezășia securității și a dezvoltării prospere a tuturor țărilor comunității socialiste, servește bine intereselor vitale ale popoarelor noastre, cauzei păcii în Europa și in lume.De ziua sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, stimați tovarăși, precum și poporului frate român, noi succese în realizarea planurilor de dezvoltare continuă a României socialiste.
WpJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomânițiBUCUREȘTISînt foarte fericit să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, precum și cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de progres și prosperitate poporului român.Sint încredințat că relațiile rodnice, de prietenie și cooperare, dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și în viitor, în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și securității internaționale.Dînd o înaltă apreciere sprijinului acordat de dumneavoastră procesului de pace din Orientul Mijlociu, exprimăm speranța că veți continua să aveți un rol activ în Instaurarea unei păci juste și durabile în regiunea noastră și în edificarea unei lumi mai bune.Cu cea mai înaltă considerație,
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia sărbătorii naționale a României sînt foarte bucuros să- vă adresez urările mele de fericire și prosperitate, pentru dumneavoastră personal și pentru poporul român, de care ne leagă o îndelungată tradiție de cooperare și prietenie.
FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului turc și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporului român.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am marea plăcere să transmit Excelenței Voastre felicitări și bune urări în numele guvernului și poporului indian, precum și în numele meu personal, cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.. Cele două țări ale noastre au tradiție în cooperarea strînsă și reciproc avantajoasă in interesul ambelor popoare, precum și al cauzei păcii mondiale.Sînt convins că această cooperare va continua să se dezvolte tot mai puternic în anii care vin.Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de progres continuu și bunăstare poporului român, iar dumneavoastră multă sănătate și fericire personală.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență și stimate președinte,în numele guvernului și al poporului Republicii Federale Nigeria, precum și al meu personal, am deosebita plăcere să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România felicitări cordiale cu ocazia sărbătoririi celei de-a 39-a aniversări a independenței dumneavoastră eroice.îmi amintesc de vizita mea de stat din septembrie anul trecut în frumoasa dumneavoastră țară, care ne-a oferit posibilitatea unică de a ne cunoaște personal și de a ne împărtăși gindurile noastre privind căile și mijloacele de dezvoltare și întărire a relațiilor bilaterale existente intre țările noastre prietene. îmi exprim speranța că înțelegerile și raporturile stabilite împreună vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a cooperării politice, economice și tehnice dintre țările noastre in interesul reciproc al celor două popoare.Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele mai bune gînduri și urări de progres sub conducerea dumneavoastră dinamică.
ALHAJI SHEHU OSMAN ALIYU SHAGARI

Președintele Republicii Federale Nigeria 
și comandant-șef al forțelor armate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi aniversării insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, am marea plăcere de a vă adresa călduroase felicitări în numele poporului algerian, al Partidului Frontul de Eliberare Națională, al guvernului, precum și în numele meu personal.Folosesc această împrejurare fericită pentru a reafirma convingerea că relațiile de prietenie și de cooperare care unesc cele două țări ale noastre se vor întări și mai mult. Rămîn convins că Algeria și România vor continua să-și conjuge eforturile lor pentru stabilirea unei ere universale de pace, dreptate și progres. Vă rog să-mi permiteți să vă doresc sănătate, fericire și multă prosperitate pentru poporul român prieten.
CHADLI BENDJEDID

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al celei de-a 39-a aniversări a eliberării României, imi face plăcere să vă transmit, în numele guvernului și poporului Etiopiei Socialiste și al meu personal, dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român cele mai calde felicitări.Doresc să-mi exprim satisfacția pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre, care s-au aprofundat și lărgit ca urmare a recentei vizite oficiale de prietenie în Etiopia Socialistă.Primiți, vă rog, tovarășe președinte, cele mai bune și sincere urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul frate român,
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 

și al Comisiei pentru Organizarea 
Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, 

Comandant suprem
al Armatei Revoluționare a Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență, domnule președinte,în numele poporului și guvernului argentinian, precum și al meu personal, am plăcerea să transmit Excelentei Voastre cele mai sincere urări de fericire personală, de prosperitate și fericire pentru România, țară prietenă.
General de divizie (r)

REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,în momentul în care România sărbătorește aniversarea Zilei sale naționale, poporul american mi se alătură în a vă transmite sincer cele mai bune urări.în anul care a trecut, România și-a adus din nou contribuția importantă și constructivă, incurajînd soluții pentru problemele internaționale urgente.Noi prețuim în mod deosebit continuarea dialogului intre cele două țări ale noastre.Sînt convins că relațiile noastre vor continua să prospere, în anul ce vine, in atmosfera de prietenie și respect reciproc ce caracterizează raporturile dintre țările și popoarele noastre.

RONALD REAGAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă transmit urările mele cele mai bune pentru un viitor fericit al poporului roman în pace și prosperitate și pentru fericirea dumneavoastră personală.îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania se vor dezvolta în continuare spre binele cetățenilor ambelor țări și vor contribui la consolidarea păcii în Europa și Ia înțelegerea internațională.
KARL CARSTENS

Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului român calde felicitări și sincere urări, în numele guvernului și al poporului pakistanez, precum și în numele meu personal.Am convingerea că relațiile de înțelegere, prietenie și cooperare existente între țările noastre vor continua să se întărească și în viitor, în avantajul reciproc al celor două popoare.Folosesc acest prilej pentru a exprima Urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres și prosperitate poporului român prieten sub conducerea înțeleaptă a Excelenței Voastre.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a României am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și sincere urări de bine pentru fericirea dumneavoastră și pentru prosperitatea poporului român.
HIROHITO

Împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Președintele NICOLAE CEAUȘESCUAm marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre șl poporului Republicii Socialiste România cu ocazia Zilei naționale a României călduroasele mele felicitări și cele mai bune urări de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

ELIZABETH R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi este plăcut să vă transmit, dumneavoastră și poporului prieten român, cele mai sincere și calde felicitări din partea mea și a întregului popor zairez unit în cadrul Mișcării Populare a Revoluției. Acest eveniment fericit îmi oferă prilejul să vă adresez cele mai bune urări pentru dumneavoastră personal, precum și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.Sint convins, domnule președinte, că raporturile de prietenie și cooperare existente între țările noastre se vor întări tot mai. mult spre binele popoarelor noastre.Cu cea mai înaltă considerație,

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte-fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSînt foarte fericit să vă transmit dumneavoastră și poporului român călduroasele urări ale poporului Canadei cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. în anii trecuți, relațiile dintre țările noastre au continuat să se dezvolte și diversifice. Sintem deosebit de bucuroși că relațiile noastre comerciale au crescut in acest an și așteptăm cu nerăbdare să continuăm dialogul politic bilateral cu o ocazie potrivită in cursul anului viitor. Sînt convins că relațiile noastre de cooperare vor continua să se dezvolte și vor conduce la noi realizări importante pentru ambele țări.
EDWARD SCHREYER

Guvernatorul general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, poporul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane mt se alătură in a vă transmite dumneavoastră. Excelență, și prin dumneavoastră poporului Republicii Socialiste România sincerele noastre felicitări.De asemenea, adresez urările noastre cordiale de sănătate și fericire Excelenței Voastre, precum și de prosperitate continuă poporului român.
U SAN YU

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al Zilei naționale a României, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre, precum și guvernului și poporului român salutări sincere și călduroase felicitări din partea guvernului și poporului Maltei, cit și în numele meu personal.Adresez Excelenței Voastre urările noastre cele mai bune de sănătate și fericire, cît și pentru continua prosperitate a poporului român. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că relațiile strînse dintre țările noastre se vor întări și mai mult, in folosul reciproc al ambelor popoare, in interesul păcii și stabilității în lume.
AGATHA BARBARA

Președintele Republicii Malta
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ÎNĂLȚĂ PREȚUIRE RtflLlZflRILOR ROMÂNIEI, PRODIGIOASEI flCTIVITftTI fi PREȘEDINTELUI 
NICOEAE CEAUSESCU IN SLUJBA IDEALURILOR PĂCII $1 COLABORĂRII INTRE POPOARE

Ilustrare elocventă a interesului deosebit față de vasta operă teoretică 

și practică a președintelui României, în Australia a apărut volumul
Manifestări peste hotare

„ROMÂNIA Șl LUMEA. NICOLAE CEAUȘESCU
consacrate mani

noastre sărbători naționale
- CUVÎNTÂRI SI SCRIERI"

CANBERRA 20 (Agerpres) — Expresie elocventă a interesului profund 
față de concepția, teoretică originală și activitatea practică strălucită ale 
conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustrare a înaltului prestigiu de care personalitatea de excepție a pre
ședintelui României se bucură pe toate continentele lumii, in Australia 
a văzut lumina tiparului volumul intitulat „ROMANIA ȘI LU
MEA. NICOLAE CEAUȘESCU — CUVÎNTÂRI ȘI SCRIERI". Lucrarea, 
apărută in condiții grafice excelente, în prestigioasa editură „Brian Clouston" din Canberra, are pe copertă fotografia in culori a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și reunește, in peste 250 de pagini, o largă selecție din 
expunerile, cuvîntările, mesajele și interviurile secretarului general al 
P.C.R., președintele României, referitoare la aspectele fundamentale ale 
politicii interne și externe românești.Volumul se deschide cu o prefață semnată de John Bourchier, cunoscut om politic australian, membru al parlamentului, care a vizitat România în 1978, în cadrul unei delegații oficiale, fiind primit cu acest prilej de președintele Nicolae Ceaușescu. Autorul prefeței declară că excepționala personalitate a șefului statului român i-a lăsat o impresie profundă și că a avut posibilitatea să cunoască nemijlocit viața poporului român, realizările sale de seamă în construcția unei vieți noi, libere și fericite.

„Avînd posibilitatea să-l întil- 
nesc personal pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — notează John Bourchier — am fost impresionat 
de atașamentul lui față de țara și 
poporul său. Președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a dovedit a fi bărba
tul de stat de un mare cura) și 
deosebit talent și în repetate ocazii 
a abordat problemele mondiale. 
Promovînd filozofia proprie țării 
sale, el a pus in evidență dreptul 
tuturor națiunilor la coexistență 
pașnică. A rostit multe discursuri 
importante, prin care s-a adresat 
celorlalte națiuni ale lumii, urmă
rind instaurarea păcii mondiale. 
Discursurile președintelui Nicolae 
Ceaușescu prezentate in această 
carte ilustrează atit filozofia sa, 
cit și luarea în considerare a filo
zofiei altor națiuni. Recomand <ț- 
ceastă carte pentru reflecție, pen
tru cunoașterea unui om care a 
realizat mult pentru țara sa“.Textele din opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu incluse în volum sînt, grupate temațjc în 11 capitole și numeroase subcapitole, care se îmbină armonios, constituind un tot unitar, dintre care cităm : „Privire generală asupra unor probleme de bază", „Pagini de istorie a poporului român" și „Tradiția patriotică în România", „Socialismul și România", „Politica economică", „România și problemele internaționale".în primul capitol al lucrării, cititorul australian are posibilitatea să cunoască direct concepția revoluționară, gîndirea creatoare, atotcuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, convingerile sale neclintite de militant și patriot, care și-a dedicat întreaga viață, din cea mai fragedă tinerețe, cauzelor celor mai nobile ale poporului și țării sale, ale întregii umanități. Din textele selecționate se conturează cu claritate contribuția eminentă a conducătorului partidului și statului nostru la tezaurul învățăturii mar- xist-leniniste, prin aprofundarea și dezvoltarea creatoare a teoriei revoluționare și aplicarea adevărurilor generale ale acesteia la condițiile specifice din România, la realitățile din țara noastră, ceea ce a permis poporului român să obțină, într-o perioadă istorică scurtă, rezultate de seamă în toate sectoarele de activitate. Este înfățișată, totodată, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind legătura organică, indisolubilă dintre politica internă și cea externă a partidului și statului nostru, dintre opera de construcție pașnică în care este angajat poporul român și activitatea internațională a României, urmărind neabătut întărirea legalității și excluderea forței din raporturile interstatale, crearea unui cadru de înțelegere, cooperare, securitate și pace care să permită fiecărui popor să se dezvolte liber și independent, la adăpost de orice ingerințe, să-și organizeze viața așa cum o dorește, Să-și dedice plenar eforturile și resursele înaintării pe treptele progresului și civilizației.Un loc aparte este rezervat prezentării rolului primordial pe care concepția revoluționară, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu il atribuie națiunii și afirmării ei neîngrădite în viața internațională, sînt relevate atît modul fericit în care partidul și statul nostru au soluționat problema națională în România, cit și sprijinul consecvent și multilateral acordat de ' țara noastră popoarelor ce luptă pentru autodeterminare, libertate, independentă și dezvoltare de sine stătătoare.

nizatorică desfășurată pentru triumful revoluției socialiste, pentru realizarea unor transformări cu adevărat epocale în viața economică și socială a țării, prin programele cutezătoare pe care le-a trasat pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre.Partea din lucrare consacrată problemelor dezvoltării economice a României reunește ample extrase din cuvîntările și alte luări de poziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, conturind originalitatea și caracterul novator, profund realist și științific, ale concepției conducătorului partidului și statului nostru privind căile de edificare a socialismului în România, prin luarea atentă în considerare a unei multitudini de factori interni și externi, a potențialului material și uman de care dispune țara noastră, a obiectivelor supreme ce și le propune societatea noastră socialistă — bunăstarea și fericirea omului, în

Un subcapitol intitulat „Democrația socialistă" dă posibilitatea publicului cititor australian să cunoască o trăsătură dominantă a gîndirii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu, și anume înaltul și autenticul ei umanism, caracterul ei democratic, care rezidă atit în așezarea omului și a problemelor sale în centrul întregii activități a partidului și statului, cit și în urmărirea permanentă, în opera de construcție socialistă din țara noastră, a asigurării unui cadru politic, juridic și instituțional, a perfecționării și dezvoltării democrației muncitorești, revoluționare, a participării tot mai largi a maselor, a întregului popor la soluționarea tuturor problemelor ce privesc mersul inainte al patriei noastre, la conducerea treburilor societății noastre socialiste. O mare însemnătate o are, de asemenea, relevarea modului profund umanist in care sînt tratate, in concepția șefului statului român, problemele fundamentale ale drepturilor șl libertăților omului — abolirea exploatării și oprimării, realizarea unei distribuții echitabile a veniturilor între diferitele categorii sociale, garantarea dreptului la muncă și remunerație in conformitate cu pregătirea fiecăruia, asigurarea unor condiții de viațătot mai bune pentru toți oamenii.în alte capitole sint redate ample extrase din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu dedicate istoriei bimilenare a poporului nostru, din care se degajă cu putere fierbintele patriotism al conducătorului partidului și statului nostru, respectul său nețărmurit față de istoria de lupte și jertfe grele a neamului, față de moștenirea de neprețuit lăsată de galeria lungă de patrioți și eroi care și-au închinat tot ce au avut mai bun emancipării naționale și sociale a românilor, făurind asemenea momente cruciale cum au fost Unirea, independența de stat, Statul național unitar român și actul istoric de la 23 August 1944. Se subliniază tezele tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit cărora Partidul Comunist Român a apărut ca rezultat al unui întreg proces istoric de dezvoltare economică și socială, fiind păstrătorul și continuatorul celor mai luminoase tradiții de luptă ale poporului nostru pentru conservarea și afirmarea ființei naționale, pentru dreptate, libertate, independență și o viață mai bună.Capitolul intitulat „Socialismul și România" înmănunchează, în principal, tezele și aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu in legătură cu locul și rolul Partidului Comunist Român în trecutul, prezentul și viitorul României, evi- dențiindu-se că, încă de la apariția sa, în focul marilor bătălii de clasă din țara noastră, partidul și-a asumat misiunea istorică de a conduce clasa muncitoare, întregul popor, pe drumul afirmării demnității naționale, salvgardării intereselor celor ce muncesc, făuririi unei societăți în care să triumfe dreptatea, egalitatea și libertatea. Este scos în relief faptul că Partidul Comunist Român și-a cucerit în mod obiectiv rolul de forță politică conducătoare și centru vital al întregii națiuni prin rolul decisiv pe care l-a avut în lupta pentru eliberarea națională și socială a României, prin uriașa muncă politică și orga

florirea multilaterală a personalității umane. Textele incluse în acest capitol pun în lumină asemenea idei fundamentale ale gîndirii politice a președintelui ■ României cum sint însemnătatea vitală și justețea confirmată a industrializării ca pîr- ghie a progresului general al țării și garanție de nădejde a independenței ei, atenția deosebită acordată dezvoltării pe baze moderne a agriculturii, rolul important atribuit științei, învățămîntului și culturii in dinamizarea operei de construire a socialismului și în realizarea unei calități noi, superioare, în toate sectoarele.Ample extrase din cuvîntările, interviurile și alte luări de poziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la viața internațională ocupăun loc important în volumul „România și lumea. Nicolae Ceaușescu — Cuvîntâri și Scrieri". Se relevă valoarea inestimabilă, teoretică și practică, a conceptelor teoretice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra modului de rezolvare în chip nou, democratic, a marilor și complexelor probleme ce confruntă omenirea contemporană, importantele luări de poziție, inițiative și propuneri ale președintelui României — care se bucură de un larg ecou pe arena mondială — în domenii de însemnătate cardinală pentru omenire, cum sînt generalizarea principiilor noi ale raporturilor interstatale, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare, rezolvarea exclusiv prin mijloace politice, pașnice, a stărilor conflictuale și a tuturor problemelor litigioase, edificarea securității și extinderea cooperării în Europa, lichidarea decalajelor economice și a stării de subdezvoltare, instaurarea noii ordini politice și economice mondiale, făurirea unei lumi a înțelegerii, colaborării, destinderii și păcii, în care fiecare popor, liber, independent și pe deplin stăpîn pe destinele sale, să-și poată organiza viața așa cum o do

rește, la adăpost de orice ingerință și agresiuni.Capitole distincte tratează — re- dînd, pe larg, pozițiile și propunerile conducătorului României — o gamă largă de aspecte ale vieții internaționale, principiile fundamentale și orientările strategice ale activității internaționale a partidului și statului nostru, în a cărei elaborare și aplicare tovarășul Nicolae Ceaușescu are un rol determinant : dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare cu toate statele lumii pe baza principiilor cu valoare universală ale independenței și. suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea, cu folosirea forței ; susținerea fermă a afirmării rolului statelor mici și mijlocii în viața mondială ; întărirea rolului O.N.U. în ansamblul vieții internaționale, in apărarea drepturilor legitime ale popoarelor, în menținerea și consolidarea păcii și securității ; stăvilirea cursei primejdioase a Înarmărilor, preîntîmpinareâ prin eforturile unite ale tuturor statelor, ale tuturor popoarelor, a unui conflict nuclear pustiitor și realizarea unor măsuri concrete de dezarmare, cu prioritate în domeniul nuclear ; întreprinderea unor acțiuni concrete, pe baza prevederilor Actului final de la Helsinki, in direcția dezangajării militare, dezarmării, securității, cooperării și păcii in Europa și, în acest scop, încheierea cu rezultate pozitive a Reuniunii de la Madrid ; dezvoltarea largă a conlucrării între statele balcanice și transformarea Balcanilor intr-o țțonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare ; extinderea și diversificarea cooperării României cu țările din lumea a treia și întărirea solidarității între țările nealiniate, în curs de dezvoltare, in lupta pentru un curs nou, democratic, al vieții internaționale ; elim’inarea rasismului, apartheidului și a oricăror forme de discriminare față de oameni și popoare ; întărirea raporturilor și a unității partidelor co- rpițniste și muncitorești, pe baze principiale, de respect al dreptului fiecărui partid de a-și elabora .de sine stătător linia sa politică ; realizarea unei .largi unități a forțelor progresiste democratice, mobilizarea eforturilor tuturor popoarelor, ale opiniei publice mondiale in vederea materializării aspirațiilor vitale ale popoarelor de independență, dezvoltare, progres și pace.Capitolul din volum pe care editorul l-a intitulat „Cu privire la evenimente mai șecente", grupează extrase din ultimele luări de poziție ale președintelui Nicolae Ceaușescu In legătură cu unele probleme esențiale ale politicii interne și externe românești.La sfîrșitul volumului a fost încorporat un amplu tabel bibliografic, indicind cititorilor un mare număr de lucrări teoretice, expuneri, cuvjntări și interviuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — autor al unei prestigioase opere pe teme de politică intefnă și internațională.Răspunzînd interesului larg al publicului australian și, pe un plan mai larg, al cititorilor de limbă engleză din numeroase țări față de România și conducătorul ei, volumul „România și lumea. Nicolae Ceaușescu — Cuvîntâri și Scrieri" constituie atît un eveniment editorial remarcabil, oferind posibilitatea cunoașterii nemijlocite a operei politice eminente a șefului statului român, cit și o nouă și concludentă confirmare a prestigiului înalt cucerit de tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin contribuțiile sale multiple și deosebit de valoroase la opera de făurire a noii orinduiri in patria noastră și la promovarea cooperării și păcii mondiale — în țări situate pe toate meridianele planetei noastre, a stimei și prețuirii de care se bucură șeful statului român în întreaga lume. Ca un deosebit omagiu, editorul a înscris pe coperta ultimă a volumului cuvintele secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar :
„Mi-au rămas 'întipărite tn 

minte cunoașterea extraordinară, 
modul aprofundat in care tratează 
președintele Nicolae Ceaușescu 
problemele internaționale. Este 
extrem de impresionant a vedea 
cit de interesat se dovedește in 
pacea lumii și înțelegerea dintre 
națiuni. După întilnirea cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, sint 
convins că România va continua 
eforturile sale perseverente pen
tru a se obține o dezarmare con
cretă și intr-un viitor cit mai a- 
propiat".

MOSCOVA 22 — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite : 
In cadrul manifestărilor organizate 
in U.R.S.S. în cinstea zilei de 
23 August, la Moscova a avut loc o 
adunare festivă.

In prezidiul adunării au luat loc
T. H. Koșoev, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., Z. N. Nuriev, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., V. I. Konotop, prim-secre- 
tar al Comitetului ■ regional Mosco
va al P.C.U.S., președintele Condu
cerii Centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.),
V. F. Ștukalin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general de 
armată V. V. Șabanov, adjunct al 
ministrului apărării al U.R.S.S., V. P. Usaciov, prim adjunct al mi
nistrului învățămîntului superior și 
mediu de specialitate al R.S.F.S.R., 
prim-vicepreședinte al A.P.S.R., 
reprezentanți ai sindicatelor so
vietice.

S-au aflat, de asemenea, în pre
zidiu Traian Dudaș, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie româno-sovietică, condu
să de Ernest Breitenstein, membru 
supleant al C.C. al. P.C.R., membru 
al Biroului Comitetului de conduce
re al asociației.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Uniunii Sovietice, 
Traian Dudaș și V. P. Usaciov au 
rostit cuvîntâri în care s-au referit 
pe larg la realizările obținute de 
România, la profundele transfor
mări politice, economice și sociale 
înfăptuite in anii construcției socia
liste, îndeosebi în perioada care a

★
SOFIA 22 (Agerpres). — Intr-o 

corespondență din București con
sacrată realizărilor economice ale 
României in primul semestru al 
anului 1983, ziarul bulgar „OTE- 
CESTVEN FRONT" evidențiază că 
producția industrială a țării noas
tre a crescut in ritm susținut. Re
feritor la bilanțul producției din 
alte sectoare în prima jumătate a 
anului, ziarul relevă că, deși in con
diții grele, s-au obținut o serie de 
rezultate importante și în agricul
tură. Există motive — arată „Ote- 
cestven Front" — pentru a se afir
ma că și in cea 
a anului ritmul 
intens.

urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

Au fost evidențiate, totodată, vo
cația de pace a României socialiste, 
prezența ei activă pe arena inter
națională, neobosita activitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu ... 
slujba păcii și înțelegerii între po
poare.

Vorbitorii au reliefat cursul as
cendent al tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare româno-so- 
vietice, extinderea și diversificarea 
acestora, în beneficiul popoarelor 
lor și al cauzei socialismului in 
lume, subliniind rolul determinant 
al întilnirilor și convorbirilor la ni
vel înalt în dezvoltarea continuă a 
acestor relații.

La adunarea festivă au participat 
activiști din aparatul C.C. al 
P.C.U.S., reprezentanți ai conducerii 
A.P.S.R., funcționari superiori din 
M.A.E. și alte instituții centrale, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Moscova. Au fost prezenți membri 
ai ambasadei țării noastre în Uniu
nea Sovietică.

★La Biblioteca unională de stat 
pentru literatură străină din Mos
cova a fost deschisă decada cărții 
românești.

tn cadrul expoziției, un loc 
frunte este rezervat operelor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

★
In Parcul de cultură șl odihnă 

„M. Gorki" din Moscova a avut loc 
seara prieteniei româno-sovietice.

★
pendenței energetice în următorii 
ani.

in

de

de-a doua jumătate 
de dezvoltare va fi

(Agerpres). — In zi-BELGRAD 22 .
lele premergătoare marii sărbători a 
poporului român, cotidianul iu
goslav „BORBA" a publicat un ar
ticol despre dezvoltarea energeticii 
in țara noastră, evidențiind creș
terea producției de energie elec
trică, precum și măsurile de eco
nomisire a energiei.

Ziarul „DNEVNIK", care apare la 
Novi Sad, a informat despre con
strucția de locuințe in țara noastră, 
menționind că, in perioada edifică
rii socialismului, 70 la sută din 
populația României s-a mutat in 
case noi.

La rîndul său, TELEVIZIUNEA 
DIN NOVI SAD a transmis filmul 
artistic românesc „Clipa".

DELHI 22 (Agerpres). — Sub 
titlul „23 August — sărbătoarea 
națională a poporului român", re
vista indiană „Socialook" a publicat 
un supliment special dedicat 
României. Pe prima pagină, sub 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se evidențiază : „Pre
ședintele Republicii Socialiste 
România — un remarcabil om de 
stat și om politic. O personalitate 
proeminentă a lumii contemporane. 
Un conducător strălucit". Sînt inse
rate apoi articolele : 
lui 23 August 1944", „
Nicolae’ Ceaâlșăscu și politica, de 
■pace1 a României", „Realizări econo
mice", „Politică externă", „Relațiile 
dintre India și România", „Poziția 
României privind situația interna
țională", „Modernizare dinamică — 
eficiență, caracteristici ale dezvol- 

a României" și 
muncitorească a

„Semnificația 
„Președintele

VARȘOVIA 22 (Agerpres), Sub 
titlul „România — centrale electri
ce in cascadă", ziarul „TRIBUNA 
LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., 
a publicat in paginile sale un am
plu articol consacrat energeticii ro
mânești. Ziarul prezintă experiența 
țării noastre in domeniul valorifică
rii potențialului hidroenergetic al 
cursurilor de apă, precum și preo
cupările privind asigurarea inde-

tării economice 
„Conducerea 
României".

„Pentru îndeplinirea cu succes a 
marilor programe de prosperitate 
economică și socială, poporul ro
mân, la fel ca și alte națiuni, are 
nevoie de pace, securitate și co
laborare în lume", se arată în arti
colul dedicat politicii externe ro
mânești. „In consecință, România 
participă activ la viața internațio
nală, adueîndu-și contribuția la re
zolvarea constructivă a problemelor 
complexe ale lumii contemporane, 
la eforturile de pace și destindere, 
de încredere și securitate. Un rol 
decisiv este jucat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă a lumii
ne, luptător ferm pentru triumful 
cauzei păcii și prosperității întregii 
lumi, pentru promovarea principii
lor relațiilor internaționale".

TOKIO 22 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Ligii parlamentare și ale 
Asociației de prietenie Japonia- 
România, precum și ale Ambasadei 
române, la Tokio a fost organizată 
o zi a culturii românești.

in alocuțiunile rostite cu acest 
prilej de prof. univ. Atsushi Nao- 
no, de la Universitatea Tokio, și de 
însărcinatul cu afaceri a.i. al țării 
noastre în Japonia, Ion Pop, au fost 
relevate semnificația istorică a eve
nimentelor de la 23 August 1944, 
transformările revoluționare ce au 
avut loc în tara noastră in ultimii 
39 de ani in toate domeniile.

In cuvintul său, prof. univ. A. 
Naono a. menționat : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu se dovedește un 
activ și consecvent promotor al 
bunei înțelegeri și prieteniei între 
toate națiunile, al respectării prin
cipiilor independentei și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne ale altor state, al dezarmării 
și instaurării păcii in lume".

In sala de festivități a Bibliotecii 
Dietei japoneze a fost organizată o 
expoziție de carte, care prezintă la 
loc de cinste lucrări din gîndirea 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, a fost inaugu
rată o expoziție de fotografii ce 
ilustrează actualitatea românească,

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — Ziarul „EL HERALDO 
DE MEXICO" a publicat articolul, 
însoțit de fotografii, „București — 
oraș modern și plin de atracții tu
ristice". evidențiind, intre . altele : 
„Acest oraș deține o importantă 
pondere in producția industrială a 
țării, aici dezvoltindu-se, intr-un 
ritm foarte înalt, ramuri de virf ca 
electronica, electrotehnica, optica, 
chimia, construcțiile de mașini etc.".

ANKARA 22 (Agerpres). — Re
țeaua națională de televiziune din 
Turcia a prezentat, sub titlul 
„România de azi", un program de
dicat țării noastre, care a făcut cu
noscute telespectatorilor o serie de 
date privind istoria, geografia și 
cultura poporului român, frumuse
țile patriei noastre, rapida dezvol
tare economică, bogățiile folcloru
lui românesc.
Jn cadrul emisiunii s-a relevat 

ca, în special în ultimii ani, rela
țiile româno-turce au cunoscut o 
dezvoltare continuă, menționindu-se 
că „prietenia româno-turcă repre
zintă unul dintre exemplele cele 
mai frumoase de relații intre țări 
prietene". In acest context, emi
siunea a prezentat imagini ilustrind 
recenta vizită oficială de prietenie 
efectuată in Turcia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
primirea caldă de care solii po
porului român s-au bucurat din 
partea poporului turc.

BAGDAD 22 (Agerpres). — In 
cadrul acțiunilor culturale consa
crate marcării zilei de 23 August. 
RADIOTELEVIZIUNEA irania
na^ a transmis un program de mu
zică populară românească.

personalitate 
contempora-

ROMA 22 (Agerpres). — La cu
noscuta librărie „Rizzoli" din Roma 
a fost inaugurată o expoziție de 
carte românească. Sint expuse vo
lume șocial-politice, de istorie, 
cultură și artă. La loc de cinste sint 
prezentate opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, apărute în limba 
italiană și in limbi de circulație in
ternațională.

REZULTATELE ALEGERILOR LEGISLATIVE DIN MAURITIUS, în alegerile legislative desfășurate duminică în statul insular Mauritius, alianța Mișcarea Militantă Mauritiană și Partidul Socialist Mauritian, condusă de primul ministru, Aneerood Jugnauth, a cîști- gat 41 din cele 62 de locuri ale parlamentului țării.
POPULAȚIA OLANDEI. La sfîr

șitul lunii iulie, populația Olandei 
număra 14 362 000 de locuitori, 
anunță un comunicat oficial difu
zat la Baga.CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN DANEMARCA. Potrivit datelor oficiale anunțate la Copenhaga, în

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: -------- i------------------------- ț---------------Danemarca există în prezent peste 300 000 de șomeri, reprezentînd 11 la sută din forța de muncă activă a tării. Acest nivel fără precedent, cel mai ridicat in perioada postbelică, afectează în mod deosebit tineretul.
IN URMA PLOILOR MUSONICE 

CARE S-AU ABĂTUT ASUPRA 
INDIEI și-au pierdut viața aproxi
mativ 1 000 de persoane, iar pierde
rile materiale sînt evaluate la 
peste 240 milioane de dolari — s-a 
anunțat la Delhi, potrivit agenției 
Prensa Latina. De asemenea, un

milion și jumătate de hectare au 
fost afectate de inundații.ULTIMUL BILANȚ AL VICTIMELOR URAGANULUI „ALICIA", care a devastat săptămîna trecută litoralul texan al S.U.A., se ridica la 17 morți, iar navele de salvare continuau să caute alte persoane dispărute în apele Golfului Mexic. Pe de altă parte se menționează că valoarea pagubelor materiale — estimate inițial la 1 miliard de dolari — a continuat să crească pe măsură ce oficialitățile au înregistrat noi distrugeri provocate de

calamitatea ce s-a abătut asupra regiunii celei mai populate a Texasului.ATENTAT. Gruparea paramilitară separatistă bască E.T.A. a revendicat atentatul comis ia sediul poliției civile din localitatea nordică spaniolă Laredo, transmite agenția Reuter. Se precizează că în urma exploziei bombei plasate in incinta clădirii de către atentatori cinci persoane au fost rănite.
ACCIDENT FEROVIAR. Cel pu

țin 12 persoane și-au‘ pierdut viața, 
iar alte 30 au fost grav rănite in 
urma ciocnirii a două trenuri de 
călători in apropiere de Dublin, ca
pitala Irlandei,
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Agendă 
diplomatică© Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a sosit luni la Capetown, venind de la Madrid, în cadrul convorbirilor pe care le va avea cu oficialitățile sud-africane vor fi abordate probleme legate de situația din Namibia și accesul la independență al acestui teritoriu, în conformitate cu hotăririle O.N.U. El va vizita apoi Namibia și Angola, urmind să prezinte un raport Consiliului de Securitate in legătură cu rezultatele turneului în regiune. © O serie de probleme internaționale majore, cu precădere aspectele legate de dezarmare și crearea de zone de- nucleârizate, se află in centrul convorbirilor de la Atena dintre premierul elen, Andreas Papandreu, și primul ministru al Suediei, Olof Palme, sosit intr-o vizită oficială in capitala Greciei. ® Apărarea păcii mondiale este sarcina cea mai importantă a omenirii, s-a subliniat in cadrul întîlnirii de la Beijing dintre Peng Zhen, președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, și delegația parlamentară elenă, condusă- de președintele Parlamentului grec, Ioannis Alevras. © Aflat in vizită la Bagdad, Zvone Dragan, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, a examinat cu oficialitățile irakiene posibilitățile lărgirii cooperării economice bilaterale, precum și o serie de probleme internaționale actuale, inclusiv situația din regiunea Golfului și Orientul Mijlociu. © Senegalul și Mozambicul și-au reafirmat atașamentul față de principiile mișcării de nealiniere, se spune în declarația comună, publicată la Dakar, la încheierea vizitei oficiale a ministrului mozambican de externe. Joaquim Chissano, în capitala senegaleză. El a .fost primit de președintele țării- gazdă, Abdou Diouf, cu care a examinat ultimele evoluții de pe continentul african, îndeosebi situația din Africa australă. (Agerpres)

DELHl: Deschiderea Conferinței regionale 
în problemele dezarmăriiDELHI 22 (Agerpres). — la Delhi s-au deschis luni lucrările Conferinței regionale asupra dezarmării, organizată sub auspiciile O.N.U., la care participă delegați din 20 de țări din Asia și zona Pacificului, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale și ai unor institute de cercetare în problemele dezarmării.în cuvintul inaugural, ministrul de externe al Indiei, Narasimha Rao, a

arătat că în era nucleară alternativa este dezarmarea sau dispariția vieții pe Pămint, subliniind necesitatea dezarmării totale și complete, a limitării armamentelor, nu numai a controlului lor. în context, ministrul indian s-a referit la rezoluțiile O.N.U. și ale altor organizații și organisme internaționale în favoarea eliminării armelor nucleare.
Constituirea Frontului Unit Democratic din Africa de SudJOHANNESBURG (Agerpres). — Aproximativ 10 000 de persoane, reprezentînd circa 400 organizații sociale din Africa de Sud, au participat, intr-un ghetou al populației de culoare din Capetown, la înființarea Frontului Unit Democratic — „cea mai largă și mai semnificativă coaliție multirasială de luptă împotriva apartheidului" din ultimele trei decenii.Președintele U.D.F., Matis Allan Boesak, a declarat că lupta pentru

eliberare nu trebuie să fie determinată de culoarea pielii, ci de „angajarea pe calea justiției, păcii și libertății umane".Copreședinți ai conducerii Frontului Unit Democratic au fost aleși cunoscut! militanți împotriva politicii de apartheid, unii dintre ei aflați în închisori. între aceștia se află Nelson Mandela și Walter Sisulu, lideri ai Congresului Național African (A.N.C.).
Ca urmare a agresiunilor sud-africane

Angola a cerut convocarea Consiliului de SecuritateLUANDA 22 (Agerpres). — După cum transmite agenția ANGOP, adjunctul ministrului angolez al afacerilor externe, Venancio de Moura, a adresat un mesaj secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, solicitind' convocarea Consiliului de Securitate, pentru a se adopta măsurile necesare în legătură cu situația creată prin agresiunile sud- africane împotriva Anșolei. Documentul informează despre ocuparea

recentă a orașului Cangamba de către trupele din R.S.A., după intense bombardamente de aviație. Totodată, în mesaj se reamintește de ocuparea localității Ongiva — centrul provinciei Cunene — incă din luna august 1981, precum și de distrugerile provocate infrastructurii social-econo- mice și de pierderile de vieți omenești care au rezultat ca urmare a agresiunilor armate ale R.S.A. împotriva Angolei.
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