
I

SflCIAUSn, INDEPENDENTE $1 SUVERANE
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VĂl

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

consacrată sărbătoririi a 65 de ani 
de la făurirea statului național unitar român 

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Anul LIII Nr. 12 838 Vineri 2 decembrie 1983 8 PAGINI - 1 LEU

Intr-o atmosferă de vibrant patriotism, dind expresie sentimentelor

care animă întreaga noastră națiune, ieri a avut loc in Capital,

ADUNAREA FESTIVĂ

Stima(i tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări 

a marii sărbători naționale a poporului 
nostru — unirea Transilvaniei cu Româ
nia și făurirea statului național unitar 
român — în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat și al 
guvernului, precum și al meu personal, 
adresez participanților la adunarea 
solemnă, întregului nostru popor un 
fierbinte salut revoluționar și cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice, în
delungate. Asistența, in picioare, scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Crearea statului național unitar, cu 
șase decenii și jumătate în urmă, a con
stituit o strălucită victorie istorică a 
luptei eroice, îndelungate a maselor 
populare pentru făurirea națiunii româ
ne, a marcat împlinirea visului secular 
al tuturor românilor de a trăi uniți în 
granițele aceleiași țări, într-un stat unic, 
liber și independent. (Aplauze puternice).

Sărbătorind mărețul eveniment, ne în
dreptăm gîndurile cu profundă recunoș
tință spre marii noștri înaintași, spre 
toți acei care, cu nestinsă dragoste de 
țară și popor, au luptat și s-au jertfit 
pentru mărețele idealuri ale Unirii, pen
tru unitatea, libertatea și demnitatea pa
triei noastre scumpe. (Aplauze puterni
ce). în aceste clipe solemne, aducem un 
vibrant omagiu patrioților, revoluționa
rilor. tuturor forțelor progresiste care au 
luptat cu înflăcărare pentru idealurile 
unității naționale, întregului popor ro
mân din voința și prin acțiunea căruia 
s-a realizat năzuința dintotdeauna a ro
mânilor. (Vii aplauze).

în acest moment înălțător, nu putem 
să nu evocăm, chiar și numai sumar, 
glorioasa istorie a poporului nostru, epo
peea permanenței sale pe milenara va
tră strămoșească, eroicele lupte purtate 
de-a lungul secolelor împotriva asuorito- 
rllor străini, pentru păstrarea ființei 
proprii și formarea națiunii române, 
pentru libertate și dreptate socială și na
țională.

Unirea este rezultatul firesc, legic, al 
îndelungatei dezvoltări istorice a poporu
lui român, al luptei sale pentru dreptul 
de a fi liber și stăpîn în propria-i țară. 

Din cele mai vechi timpuri, idealurile 
unirii, libertății și independenței au în
suflețit permanent. poporul român, con
stituind făclia care a luminat, generație 
după generație, drumul spre dreptate, 
spre progres, spre o viață mai bună, li
beră și demnă. Milenara noastră istorie 
este jalonată de nenumărate bătălii, de 
jertfe și sacrificii fără seamăn pentru 
păstrarea ființei naționale, pentru apă
rarea drepturilor fundamentale ale po
porului. (Aplauze puternice). Carpa- 
ții semeți cu falnicii săi codri seculari, 
cu rîurile sale milenare, au constituit 
leagănul de formare și dezvoltare a po
porului nostru din cele mai îndepărtate 
timpuri. Carpații nu i-au despărțit, cl 
i-au unit întotdeauna pe locuitorii din 
cîmpiile de la răsărit și apus, de la mia
zăzi și miazănoapte. în Carpați s-au for
mat caracterul poporului român, dîrze- 
nia, vitejia, bunătatea și omenia, mîndria 
și neînfricarea în luptă. (Aplauze în
delungate).

După vremurile de adîncă restriște, 
cînd s-au perindat pe aceste meleaguri 
popoarele migratoare, românii, preocu
pați de refacerea unității de neam, au 
întemeiat primele formațiuni statale noi, 
dezvoltate și consolidate apoi pentru a 
ține piept agresiunilor, încercărilor de 
cotropire din afară. Statele române feu
dale conduse de mări domnitori și căpi
tani de oști, ca Mircea cel Bătrîn, Ștefan 
cel Mare, Ioan Vodă ‘cel Cumplit, Vlad 
Țepeș și atîția alții, s-au împotrivit cu 
eroism năvălirilor străine, în special Im
periului otoman, înscriind pagini de glo
rie nepieritoare în letopisețul libertății 
și neatîrnării patriei. (Aplauze puternice).

Idealul poporului român și-a găsit o 
înaltă expresie în unirea Țării Româ
nești, Transilvaniei și Moldovei, în anul 
1600, de către marele voievod Mihai Vi
teazul. Așa cum arăta Nicolae Bălcescu : 
„Mihai realizase acum visarea iubită a 
voievozilor cei mari ai românilor. Acum 
românul s-a înfrățit cu românul și cu 
toți au una și aceeași patrie, una și 
aceeași cîrmuire națională, astfel pre
cum au fost din vremile uitate ale ve
chimii". (Aplauze prelungite).

împrejurările istorice — mai cu seamă 
intervenția imperiilor străine — au dus 
la desființarea statului unitar centralizat 

realizat de Mihai Viteazul. Dar ideea 
unirii țărilor românești, idealurile fău
ririi unui st^ț unitșr puternic pe pămîn- 
tul vechii Dacii au rămas mereu vii în 
conștiința poporului, dinamizînd voința 
sa de luptă, reprezentînd forța motrice a 
luptei pentru dreptate socială și națio
nală, pentru progres și civilizație. (Aplau
ze puternice).

Cauza unității s-a Împletit strîns cu 
acțiunile revoluționare, cu întreaga luptă 
socială a maselor populare. Revoluția din 
Transilvania de la 1784, condusă de Ho
rea, Cloșca și Crișan, și revoluția din 
1821, din Țara Românească, condusă de 
Tudor Vladimirescu, au pus puternic în 
evidență atît marile resurse revoluționa
re ale maselor populare, cît și năzuința 
imperioasă spre unitate a celor trei prin
cipate românești. Asemenea eroilor le
gendari, în întreaga sa istorie milenară 
poporul român a găsit mereu în sine pu
terea de a renaște, chiar și după cele 
mai grele înfrângeri, ridicîndu-se la lup
tă cu și mai multă forță. Victoriile ob\ 
ținute i-au sporit, de asemenea, elanul și 
neînfricarea, îndemnîndu-1 să continue 
neabătut eforturile și bătăliile pentru îm
plinirea năzuințelor sale vitale. (Vii a- 
plauze). Exprimînd parcă simbolic aceas
tă realitate, Karl Marx, scriind despre 
răscoala lui Horea, spunea că acesta a 
devenit „simbolul renașterii Daciei". (A- 
plauze puternice).

Un moment de importanță deosebită în 
creșterea conștiinței de sine a poporului 
român, al luptei pentru libertate socială 
și națională, în care a fost puternic afir
mată voința de unitate și independență a 
românilor din toate cele trei principate 
românești, l-a constituit revoluția bur- 
ghezo-democratică de la 1848. în cen
trul ei s-au aflat, în toate principatele 
române, ca obiective fundamentale, în
lăturarea rînduielilor vechi feudale, 
scuturarea oricărei dominații și asu
priri străine, dezvoltarea economico-so- 
cială a poporului pe drumul progresului 
făurirea unei Românii moderne, unite și 
libere. (Aplauze prelungite).

Marile idealuri ale revoluției de la 
1848, pentru care au luptat masele largi 
ale poporului român, aveau să rodească 
la 24 Ianuarie 1859 cînd, prin „actul pu
ternic al națiunii române", cum spunea 
Mihail Kogălniceanu, s-a făurit unirea 

Moldovei cu Muntenia, creîndu-se statul 
național român modern. (Aplauze înde
lungate). Prin acțiunea lor energică, ma
sele populare au dejucat, deopotrivă, 
manevrele unor cercuri reacționare inter
ne, ca și intențiile unor puteri europene 
care-și vedeau stînjenite, prin crearea 
unui stat național român, planurile ex
pansioniste în această parte a continen
tului. Unirea principatelor a avut o 
uriașă însemnătate pentru evoluția so- 
cial-politică a poporului nostru, ea a des
chis noi perspective dezvoltării forțelor 
de producție, angajării României pe dru
mul civilizației moderne, constituind un 
moment epocal în procesul plămădirii 
statului național unitar român. (Aplauze 
puternice).

O etapă nouă, calitativ superioară în 
dezvoltarea societății românești, a marcat 
dobîndirea independenței de stat în 1877, 
prin lupta armată eroică a poporului îm
potriva Imperiului otoman. Cucerirea 
independenței a inaugurat o eră nouă în 
existența României, în afirmarea națiunii 
române pe calea progresului și civiliza
ției materiale și spirituale, în partici
parea sa la viața comunității internațio
nale a popoarelor libere. (Puternice 
aplauze). Deosebit de semnificativ pen
tru conștiința unității poporului este 
participarea la războiul de independență, 
în rîndurile forțelor armate, a românilor 
veniți din Transilvania. în această peri
oadă, situația populației românești din 
Transilvania cunoștea o deosebită înrău
tățire. Crearea dualismului austro-ungar 
în cadrul Imperiului habsburgic și inclu
derea Transilvaniei în Ungaria prin lichi
darea statutului de principat autonom 
de care se bucurase timp de sute de ani 
a avut consecințe grave pentru români, 
în loc să se îndeplinească promisiunile 
făcute în cursul revoluției burghezo-de- 
mocratice, de acordare a unor drepturi 
mai largi românilor, în Transilvania se 
desfășoară un proces de asimilare for
țată, urmărind — evident, fără nici o 
șansă de izbîndă — schimbarea realități
lor istorice, desnaționalizarea românilor 
și modificarea structurii și caracterului 
populației. Se poate spune că prin aceas
tă politică de restrângere și chiar lichi-
(Continuare în pag. a Il-a)

Să facem legămîntul solemn că vom 
l face totul pentru întărirea continuă a patriei ■ 

noastre socialiste, pentru dezvoltarea demo
crației muncitorești revoluționare, pentru ridi- 

l carea continuă a bunăstării materiale și | 
spirituale a poporului, pentru întărirea 
independenței și suveranității naționale a | 

| României! 1
Să facem legămînt că vom acționa 

întotdeauna și în toate împrejurările pentru 
întărirea continuă a unității întregului popor, 

■ în cadrul Frontului Democrației și Unității I 
Socialiste, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, forța politică conducătoare a | 
întregii națiuni, că vom munci și vom lupta cu 
toate forțele pentru a asigura României un 
loc demn în rîndul tuturor națiunilor lumii!

Să facem legământul solemn că vom I 
face totul pentru întărirea continuă a co- I 
laborării și solidarității cu țările socialiste, cu I 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire ! 
socială, că vom milita neabătut pentru pace, 
independență și colaborare cu toate națiunile 
lumii!
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darea completă a drepturilor românilor 
— fapt criticat și de cercuri și persona
lități progresiste maghiare — perioada 
respectivă s-a înscris ca cea mai neagră 
din istoria poporului român din Transil
vania.

Existența statului național român și 
cucerirea independenței au exercitat o 
puternică atracție asupra românilor care 
se aflau sub dominația Imperiului aus- 
tro-ungar. Aceasta a dus la intensificarea 
luptei împotriva dominației străine, pen
tru făurirea statului național unitar ro
mân. In cadrul unor mari acțiuni de 
masă, în adunări populare și în presă, 
se făcea tot mai puternic auzită che
marea la unirea Transilvaniei cu patria 
mamă. La Conferința românilor ținută 
la Sibiu, în mai 1891, s-a creat Partidul 
Național Român, prin unificarea celor 
două partide românești din Banat și 
Transilvania și s-a adoptat un program 
de luptă împotriva dominației Imperiu
lui austro-ungar.

Acțiunea memorandiștilor, eșuată ca și 
alte încercări ale unor oameni politici de 
a trata drepturile naționale ale poporului 
român la curtea de la Viena sau în Dieta 
de la Budapesta, nesocotirea protestelor 
largi ale opiniei publice au dus la pier
derea iluziilor că românii își pot împlini 
idealurile lor vitale prin bunăvoința asu
pritorilor. A reieșit încă o dată clar că 
singura cale ce rămînea pentru poporul 
român din Transilvania asuprită de a-și 
dobîndi drepturile legitime era calea 
luptei. Masele largi populare au respins 
alternativa cerșirii sau așteptării pasive 
a libertății și neatîrnării și au pășit ferm 
pe drumul luptei pentru eliberarea de 
sub dominația Imperiului austro-ungar 
și pentru unirea cu țara. (Vii și prelun
gite aplauze).

Războiul imperialist din anii 1914— 
1918 a determinat profunde schimbări 
în situația internațională, în raportul de 
forțe mondial. In această perioadă a 
avut loc victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care a dus la 
răsturnarea imperiului țarist, închisoa
rea popoarelor cum îl denumea Lenin, 
una din forțele cele mai reacționare ale 
timpului.. Revoluția din Octombrie a 
constituit un eveniment de însemnătate 
epocală, deschizînd drumul eliberării 
popoarelor de sub dominația străină, li
chidării exploatării și asupririi, edifică
rii noii orânduiri sociale — socialismul. 
(Aplauze puternice, prelungite). înfrîn- 
gerea puterilor centrale, în coaliția că
rora se găsea Austro-Ungaria, și ridi
carea la luptă a popoarelor asuprite au 
determinat dezmembrarea Imperiului 
habsburgic și crearea pe ruinele sale a 
unor state naționale independente, prin
tre care Cehoslovacia și Serbia.

Analizînd politica imperialistă a pu
terilor coloniale din Europa, Lenin subli
nia că „in special politica dusă și de 
Austria și de Rusia, atit în timp de 
pace, cit și in timp de război, e o poli
tică de inrobire a națiunilor, șl nu de 
eliberare a Ior“ și, definind epoca impe
rialismului, menționează că „această 
epocă nu exclude cituși de puțin războa
iele naționale, de pildă cele purtate de 
state mici (să zicem anexate sau asuprite 
din punct de vedere național) împotriva 
puterilor imperialiste, după cum nu 
exclude nici mișcările naționale pe scară 
largă în Răsăritul Europei". Comentînd 
lucrarea lui Iunius, Lenin apreciază că 
acesta judecă foarte bine relevînd „lipsa 
de viabilitate a Austriei" Și afirmînd că 
„monarhia habsburgică nu este organi
zația politică a unui stat burghez, ci 
doar o uniune șubredă a citorva clici de 
paraziți sociali", și că „lichidarea Aus- 
tro-Ungariei nu reprezintă istoricește 
decit o continuare a destrămării Turciei, 
fiind, ca și aceasta, o necesitate a pro
cesului istoric de dezvoltare".

Desfășurarea evenimentelor, istoria au 
confirmat pe deplin analiza politică 
făcută epocii primului război mondial de 
Lenin, ca și de alți gînditori și oameni 
politici, ducînd la prăbușirea imperiilor 
absolutiste asupritoare, inclusiv la lichi
darea Austro-Ungariei. (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Aceste împre
jurări au creat noi premise și pen
tru eliberarea românilor din Tran
silvania, pentru realizarea unității 
noastre naționale. Dornică să-și realizeze 
năzuințele de veacuri, România s-a ală
turat puterilor Antantei care «cunoscu
seră drepturile istorice ale poporului 
român asupra teritoriilor cotropite de 
Austro-Ungaria. în acest război România 
a dat un greu tribut de sînge în lupta 
împotriva cotropitorilor germani, pentru 
apărarea gliei strămoșești.

Desfășurarea evenimentelor, viața, is
toria însăși demonstrează cu putere 
caracterul revoluționar, profund progre
sist al lichidării imperiilor absolutiste în 
primul război mondial, ca și necesitatea 
legică a formării, pe ruinele lor, a sta
telor naționale ale popoarelor asuprite în 
trecut.

Lupta poporului român pentru făurirea 
statului național unitar a avut un ca
racter larg popular, antrenînd clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
celelalte forțe sociale și politice. Marile 
manifestații și demonstrații organizate în 
tot cursul anului 1918, participarea de 
masă la acțiunile inițiate de societățile 
românești din Transilvania exprimau 
elocvent aspirațiile de libertate ale 
acelei părți a poporului român care 
se afla sub dominația austro-ungară. 
în același timp, mari personalități ale 
vieții culturale și sociale din Transil
vania au militat cu ardoare în cadrul 
unor manifestări organizate în străină
tate, în publicațiile vremii, pentru afir
marea dreptului istoric al poporului ro
mân la libertate, la unirea într-un singur 
stat suveran și independent.

Către sfîrșitul anului 1918, lupta pen
tru formarea statului național unitar a 
intrat într-o etapă finală. La 18 octom
brie 1918, în Transilvania s-a constituit 
Consiliul Național Român Central, „ca 
unicul for care reprezenta voința po
porului român", format din șase repre
zentanți ai Partidului Social Democrat 
și șase reprezentanți ai Partidului Na
țional Român. Pe întreg teritoriul Tran
silvaniei s-au format consilii naționale 
regionale, locale și gărzi naționale, ca 
organe ale mișcării populare democra
tice pentru unire, care, practic, au luat 
în mîinile lor conducerea generală, și-au 
asumat rolul de forțe conducătoare ale 
vieții economico-sociale. în același timp, 
din inițiativa Consiliului Național Ro
mân Central, a fost organizată o mare 
adunare populară la care românii și-au 
exprimat hotărît în fața lumii întregi 
voința lor de unire.

La 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, pe 
Cîmpul lui Horea, peste 100 000 de mun
citori, țărani, intelectuali, meseriași au 
adoptat istorica Declarație prin care a 
fost proclamată solemn „Unirea Tran
silvaniei și Banatului cu România, pen
tru toate veacurile". (Aplauze și urate 
puternice. Asistența, in picioare, scan
dează îndelung „Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu și poporul !“). Relevînd sem
nificația acestui eveniment epocal, zia
rul „Dacia" a scris : „Știam că va veni. 
Așteptam numai ceasul binecuvintat 
cind acest măreț act național să iasă la 
lumină, împins ca de puterea legilor 
eterne ce conduc răsăritul soarelui".

Desfășurarea evenimentelor istorice a 
demonstrat cu putere că Unirea de la 
1 Decembrie 1918, care a dus la crearea 
statului național unitar român, a fost 
rezultatul nemijlocit al luptei hotărite a 
celor mai largi mase populare, a în
tregului popor, un act în deplină con
cordanță cu drepturile inalienabile ale 
românilor, cu realitatea obiectivă, cu ce
rințele legice ale dezvoltării istorice so
ciale.

Conferința de pace încheiată în 1920, 
la doi ani după realizarea de fapt a 
unirii Transilvaniei cu România, n-a 
făcut decît să consfințească o realitate 
concretă, obiectivă. Unirea nu este re
zultatul tratativelor de pace, al Trata
tului de la Trianon, ea fusese hotărîtă și 
realizată prin lupta maselor populare 
din Transilvania și România încă din 
1918. (Vii și puternice aplauze). Trata
tul de pace de la Trianon nu putea să 
nu recunoască această realitate impusă 
prin lupta întregii națiuni române. Ni
meni nu mai putea schimba judecata 
istoriei, voința dîrză a unui întreg po
por hotărît, după secole de dezbinare 
impusă, să trăiască unit, în independen
ță și pace, colaborând prietenește cu toți 
vecinii săi, cu toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice).

Unirea a creat în rândurile întregului 
popor român un profund sentiment de 
demnitate și firească mîndrie națională, 
determinînd un puternic entuziasm în 
cele mai largi mase populare.

Mărețul act al Unirii a fost salutat și 
s-a bucurat de larga aprobare a celor
lalte naționalități din Transilvania și 
Banat, inclusiv a unor cercuri și forțe 
progresiste maghiare. în ianuarie 1919, 
oamenii muncii de naționalitate germa
nă din Transilvania, întruniți la Mediaș, 
au hotărît în unanimitate recunoașterea 
unirii Transilvaniei cu România șl au 
trimis poporului român „salutul frățesc 

cu urările cordiale la îndeplinirea idea
lurilor sale naționale**. Aceeași atitudine 
au adoptat și șvabii din Banat, care, în
truniți în congresul de la Timișoara în 
august 1919, și-au exprimat dorința 
unirii cu România, considerând că hotă- 
rirea de la Alba Iulia este o chezășie 
pentru dezvoltarea lor etnică și cul
turală.

Este demn de subliniat faptul că, după 
desfășurarea revoluției proletare din 
Ungaria, conducătorul revoluției, Bela 
Kun, denunțînd poziția fostului guvern 
al țării, care „invocind așa-zisul drept 
istoric, deducea din vechea subjugare 
dreptul de a continua oprimarea", decla
ra oficial într-o telegramă trimisă gu
vernului român că guvernul revoluționar 
maghiar „recunoaște fără nici o rezervă 
toate pretențiile teritorial-naționale" ale 
României. O dată înfăptuită aspirația le
gitimă a românilor, Bela Kun aprecia 
că „de acum înainte poate domni pacea 
între noi".

Conducători de state și guverne 
dintr-o serie de țări, ca de pildă Statele 
Unite ale Americii, Marea Britanie, 
Franța, Italia și altele, importante per
sonalități ale vieții politice internațio
nale recunoșteau legitimitatea unirii ro
mânilor și-și declarau sprijinul față de 
statul național unitar român. Președinte
le S.U.A., Wodrow Wilson, adresîndu-se 
guvernului român, scria : „Guvernul 
S.U.A. este martorul marilor suferințe și 
jertfe ale poporului român pentru cauza 
libertății, în fața dușmanilor și asupri
torilor săi. Simpatizînd cu spiritul uni
tății naționale și cu dorințele românilor 
din toate regiunile, Guvernul S.U.A. nu 
va pregeta să-și impună influența la 
timpul oportun pentru ca drepturile po
litice și teritoriale furate poporului ro
mân să fie realizate și asigurate împo
triva oricărui atac din străinătate". La 
rîndul său, premierul englez, David 
Lloyd, declara : „înainte ca puterile să 
ajungă să examineze pacea austriacă, 
ele erau confruntate cu fapte săvîrșite 
și ireversibile. Ceea ce se prevăzuse 
cu multă vreme înainte — prăbușirea 
„Imperiului jefuitor" austro-ungar — 
se realizase in practică, dar intr-un 
ritm neașteptat de rapid și într-un 
mod complet ireparabil". într-un me
saj către șeful statului român, pre
ședintele Franței, Raymond Poincare, 
manifestîndu-și simpatia și sprijinul 
față de revendicările poporului român, 
își exprimă încrederea că pacea „va 
consacra victoria dreptului și realizarea 
unității naționale a poporului român !“. 
Actul unirii s-a bucurat de recunoaș
terea, într-o formă sau alta, a tuturor 
statelor cu care România întreținea re
lații diplomatice și a stîrnit un ecou 
profund favorabil în rîndul a numeroși 
exponenți ai opiniei publice mondiale, a 
constituit un îndemn la lupta popoare
lor pentru scuturarea dominației străi
ne, pentru formarea statelor naționale 
independente. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,
Evocînd evenimentele care au dus Ia 

realizarea Unirii, putem afirma, cu de
plin temei, că făurirea statului nostru 
național unitar a fost opera întregului 
popor, a maselor populare din toate prin
cipatele locuite de români, constituind 
încununarea victorioasă a luptei secula
re duse de cele mai înaintate forțe, de 
cărturarii și marii gînditori ai neamului, 
de întregul nostru popor.

Odată cu intrarea pe scena istoriei a 
clasei muncitoare, cu formarea parti
dului ei politic, mișcarea muncitorească 
revoluționară, socialiștii români au ju
cat un rol activ în lupta pentru consti
tuirea statului național unitar român. 
Muncitorimea vedea în unire calea spre 
înfăptuirea unor rînduieli mai bune !și 
mai drepte, a unei societăți noi, fără 
exploatați și exploatatori. Salutând 
unirea, Comitetul executiv provizoriu al 
Partidului Socialist și Comisia generală 
provizorie a sindicatelor din România 
subliniau în Declarația din februarie 
1919 : „România nouă de astăzi trebuie 
să devină România socialistă de miine" 
(Aplauze îndelungate, puternice).

Făurirea statului național român uni
tar a creat condiții pentru un progres 
mai puternic al forțelor de producție, a 
dat noi perspective dezvoltării economi
co-sociale a țării, creșterii forței și avîn- 
tului mișcării muncitorești, revoluționa
re și progresiste.

Trebuie spus, de asemenea — fără a 
micșora cu nimic însemnătatea istorică 
a unirii și rolul forțelor sociale, al oa
menilor politici și de stat care au parti
cipat la realizarea statului național uni
tar român — că deținerea puterii în stat 

de către burghezie și moșierime, cu li
mitele lor de clasă, a făcut ca o serie de 
năzuințe ale maselor populare să nu fie 
soluționate. Clasele stăpînitoare urmă
reau să folosească noile împrejurări 
pentru a-și întări pozițiile politice și 
economice, accentuînd exploatarea clasei 
muncitoare, a celorlalți oameni ai mun
cii. continuînd să lege interesele Româ
niei de marile puteri imperialiste. A- 
ceasta a dus la ascuțirea contradicțiilor 
de clasă, la intensificarea luptei clasei 
muncitoare și a partidului ei pentru 
apărarea intereselor maselor populare, 
împotriva exploatării și asupririi, pen
tru cucerirea de noi drepturi și liber
tăți democratice.

Formarea Partidului Comunist Român 
a constituit un moment istoric de impor
tanță deosebită în organizarea și desfă
șurarea mișcării revoluționare din țara 
noastră, pentru unirea muncitorimii, a 
tuturor forțelor înaintate în lupta împo
triva politicii claselor exploatatoare, pen
tru apărarea intereselor vitale ale întregii 
națiuni. (Aplauze puternice). Preluind și 
ducînd mai departe cele mai bune tra
diții ale poporului, animat de fierbinte 
patriotism, partidul comunist s-a ridicat 
pentru aspirațiile de bunăstare și pro
gres ale maselor, pentru dreptate și ega
litate între toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, pentru înlătu
rarea exploatării și asupririi sociale și 
naționale. Partidul nostru s-a situat cu 
fermitate în apărarea independenței na
ționale, a integrității teritoriale și suve
ranității patriei. (Aplauze și urale puter
nice. Asistența, în picioare, scandează 
îndelung „Ceaușescu-P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!").

Partidul comunist a chemat poporul la 
lupta armată împotriva „Dictatului de la 
Viena" care smulgea Ardealul de nord 
din trupul țării. Poziția sa a determinat 
un puternic protest în rîndul clasei mun
citoare, al organizațiilor democratice, al 
unor personalități politice și al maselor 
largi populare, inclusiv din rîhdul națio
nalităților conlocuitoare.

Sub conducerea partidului s-a desfășu
rat lupta dîrză împotriva războiului anti- 
sovietic, pentru sabotarea mașinii de 
război hitleriste, pentru răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste și întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei naziste. 
Partidul a chemat armata și întregul 
popor la lupta pentru eliberarea între
gului teritoriu al țării, alături de glo
rioasa Armată Roșie, pentru participarea 
cu toate forțele la războiul antihitlerist, 
pînă la victoria finală împotriva Germa
niei fasciste. (Aplauze puternice).

înfăptuind o largă unitate a forțelor 
patriotice naționale, partidul a organizat 
și condus cu succes revoluția de elibe
rare națională și socială care a deschis 
poporului român calea făuririi unei vieți 
noi, a preluării destinului în propriile 
mîini, a lichidării exploatării și asupririi, 
a realizării unei Românii socialiste, așa 
cum au dorit-o în momentele constituirii 
statului național unitar revoluționarii, 
masele muncitoare din România.

I-a revenit partidului comunist marea 
cinste, misiunea revoluționară de a în
făptui aceste idealuri și năzuințe ale ma
selor populare din perioada Unirii. în 
condițiile socialismului, aspirațiile de li
bertate, de dreptate socială și națională, 
de independență au putut fi înfăptuite, 
asigurînd întregului popor o viață nouă 
și demnă. (Aplauze și urale îndelungate. 
Se scandează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Sărbătorim astăzi împlinirea a 65 de 

ani de la făurirea statului național uni
tar român, în condițiile unor mari și pro
funde transformări revoluționare ale so
cietății românești, ale victoriei socialis
mului și trecerii la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, care au 
schimbat din temelii înfățișarea patriei, 
modul de viață al întregului nostru po
por. România a parcurs într-o perioadă 
istorică scurtă mai multe etape : instau
rarea puterii democrat-populare, cuce
rirea întregii puteri economice șl politice 
de către clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare, lichidarea clase
lor exploatatoare, înfăptuirea sarcinilor 
revoluției socialiste, desfășurarea cu 
succes a operei de edificare a orânduirii 
socialiste, consolidarea societății socia
liste și trecerea la construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Succesele remarcabile pe care le-am 
obținut în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în construirea unei economii mo
derne, în creșterea avuției naționale a 
patriei noastre, realizările dobîndite în 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului au transformat România, în
tr-o perioadă istorică scurtă, într-un stat 
industrial-agrar cu o industrie modernă 
în continuă dezvoltare și cu o agricul
tură socialistă în plin proces de dezvol
tare și modernizare, cu un nivel de civi
lizație materială și spirituală tot mai ri
dicat. Pentru a da o imagine acestor 
mari schimbări, voi menționa numai că 
producția industrială a țării este în pre
zent de peste 50 de ori mai mare, iar 
producția agricolă de circa 3,5 ori mai 
mare decît în 1938. S-au dezvoltat pu
ternic știința, învățămîntul, cultura, fac
tori fundamentali ai civilizației socialis
te. Comparând creșterea venitului națio
nal, am putea afirma că România este 
astăzi de 15 ori mai bogată decît în 
trecut.

Partidul a subordonat întreaga politică 
de dezvoltare economico-socială a țării 
țelului suprem al ridicării necontenite a 
nivelului de viață al maselor largi de oa
meni ai muncii, satisfacerii în condiții tot 
mai bune a necesităților celor ce mun
cesc, asigurării mijloacelor necesare 
pentru ca întregul nostru popor să se 
bucure de roadele civilizației moderne, 
de cuceririle științei și culturii, ale cu
noașterii umane.

Societatea noastră socialistă este o so
cietate unită, formată din clase și cate
gorii sociale legate prin aceleași interese 
și aspirații, care acționează în strînsă 
unitate pentru înfăptuirea Programului 
partidului, pentru ridicarea României pe 
culmi tot mai înalte de progres și civili
zație. (Aplauze puternice). întărirea con
tinuă a unității și coeziunii întregului 
nostru popor, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, con
stituie o uriașă forță motrice în con
strucția socialismului și comunismului 
în România ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

S-a consolidat continuu statul nostru 
socialist, s-a perfecționat permanent ac
tivitatea sa, la baza întregii vieți sociale 
punîndu-se tot mai ferm principiile con- . 
ducerii științifice a societății. A avut loc 
un amplu proces de adîncire continuă a 
democrației muncitorești, revoluționare 
în toate sferele activității economico- 
sociale, de lărgire a participării efective 
a oamenilor muncii, a întregului popor 
la conducerea societății. S-au asigurat în
făptuirea în viață a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare a întreprinderilor, 
îmbinarea armonioasă a autonomiei fie
cărei unități cu conducerea unitară a 
întregii vieți economico-sociale.

O cucerire istorică a partidului și sta
tului nostru o constituie rezolvarea jus
tă, în spiritul principiilor socialismului 
științific, al marxism-leninismului, a 
problemei naționale. în condițiile în care, 
în dezvoltarea istorică, în decursul 
timpului, pe teritoriul țării noastre s-au 
așezat și populații de alte naționalități, 
viața a demonstrat că numai luptînd în 
deplină unitate oamenii rpuncii, fără 
deosebire de naționalitate, își pot realiza 
interesele și aspirațiile de bunăstare și 
fericire. Partidul și statul nostru au asi
gurat și asigură deplina egalitate în 
drepturi pentru toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, crearea 
posibilităților egale de afirmare în 
viața politică, socială și culturală 
a tuturor fiilor țării. Aceasta constituie 
adevărata egalitate în drepturi, adevă
rata democrație muncitorească, revolu
ționară. (Vii urale, aplauze puternice. 
Asistența in picioare scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!“).

Marile realizări obținute de poporul 
nostru în construcția economică și socială 
demonstrează cu putere justețea politicii 
partidului nostru, care, pornind de la 
condițiile specifice ale țării, de la cerin
țele și necesitățile obiective ale dezvol
tării economico-sociale ale României, a- 
plică într-un spirit profund creator prin
cipiile generale ale socialismului, mate
rialismului dialectic și istoric, adevărurile 
universal valabile. Toate succesele obți
nute sînt rezultatul muncii eroice, pline 
de abnegație, a clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, a întregului po
por. Ele ilustrează cu strălucire minu
nata forță creatoare a poporului român, 
care, dezvoltînd pe o treaptă superioară 
marile tradiții din trecut, liber și stăpîn 
deplin pe destinele sale, își făurește în 
mod conștient propria viață așa cum o 
dorește, viitorul liber, viitorul comunist 
al României. (Aplauze și urale îndelun
gate. Asistența, in picioare, scandează 
puternic „Ceaușescu — România — stima 
noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși,
Oamenii muncii din țara noastră se 

prezintă la â 65-a aniversare a făuririi 
statului național unitar român cu un rod
nic bilanț in înfăptuirea prevederilor ac
tualului cincinal, în realizarea în viață a 
hotărârilor Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale. Așa cum am ară
tat și la recenta plenară a C C. al P.C.R., 
în primii trei ani ai actualului cincinal, 
în pofida unor lipsuri și greutăți, a in
fluenței crizei economice mondiale, eco
nomia românească a continuat să se dez
volte, înregistrând progrese importante în 
toate domeniile de activitate.

Pe baza rezultatelor obținute pînă a- 
cum se poate aprecia că prevederile pla
nului unic de dezvoltare economico-so
cială pe acest an vor fi îndeplinite și de
pășite, realizîndu-se o creștere a produc
ției industriale de circa 5 la sută, pre
cum și sporirea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale și ridi
carea calității produselor. în agricultură, 
în condițiile secetei din acest an, s-a ob
ținut, pe ansamblu, o producție satisfă
cătoare, deși nu pe măsura posibilităților 
pe care le avem. S-au dezvoltat, de ase
menea, celelalte ramuri ale economiei 
naționale. Pe această bază am putut trece 
la adoptarea măsurilor privind creșterea, 
în continuare, a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii, de ridicare a 
gradului general de civilizație al între
gului popor. Putem spune că în toate 
sectoarele de activitate se înfăptuiesc 
neabătut obiectivele stabilite de Congre
sul al XII-lea și de Conferința Națională 
ale partidului privind trecerea țării 
într-o etapă nouă de dezvoltare, reali
zarea unei noi calități a muncii și vieții 
întregului nostru popor.

Pentru toate aceste realizări, doresc să 
adresez, și cu acest măreț prilej, cele mai 
calde felicitări clasei noastre muncitoare, 
țărănimii, intelectualității și tuturpr oa
menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, întregii națiunii, împreună cu 
urarea de noi și tot mai mari succese in 
activitatea viitoare. (Vii și îndelungate a- 
plauze. Se scandează puternic „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central a adoptat 

proiectul planului pe 1984, care prevede 
o creștere importantă a producției in
dustriale, agricole și a tuturor celorlalte 
sectoare ale economiei naționale. Ritmu
rile stabilite sînt pe deplin realizabile, în 
concordanță deplină cu realitățile, cu 
baza materială și forța umană de care 
dispunem. Am acumulat puternice mij
loace tehnico-materiale, avem un puter
nic potențial științific, s-a ridicat nive
lul de calificare al oamenilor muncii. E- 
sențial este acum să valorificăm cît mai 
bine aceste mari acumulări cantitative 
pentru trecerea la o nouă calitate, pentru 
a obține o eficiență cît mai înaltă a în
tregii activități economice.

Am avut, de asemenea, în vedere ca 
planul pe 1984 și pe 1985 să asigure în
făptuirea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea în ce privește dezvoltarea armonioa
să a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării — condiția esențială pentru 
asigurarea posibilităților egale de afir
mare pentru toți oamenii muncii, pentru 
ridicarea gradului general de civilizație, 
pentru înfăptuirea programului de auto- 
conducere și autoaprovlzionare.

în 1984 trebuie să depunem eforturi 
pentru a asigura înfăptuirea neabătută a 
programului energetic și de materii pri
me. Deși au fost adoptate o serie de mă
suri pentru reducerea consumului de e- 
nergie și combustibili, consumul general 
din anul acesta este mai mare ca anul 
trecut. Este necesar să luăm toate măsu
rile pentru realizarea hotărîrilor Congre
sului al XII-lea și ale Conferinței Națio
nale privind reducerea fermă a consu
murilor, asigurarea independenței ener
getice a țării și creșterea mai puternică 
a bazei proprii de materii prime.

Planul pe anul viitor, programele a- 
doptate pun un accent deosebit pe îm
bunătățirea nivelului tehnic și ridicarea 
calității întregii producții, precum și pe 
creșterea productivității muncii, astfel ca 
în aceste domenii esențiale pînă în 1990 
— și chiar mai devreme — să ne situăm 
la nivelul mondial, și în unele privințe 
chiar să-l depășim.

Este necesar să acordăm mai multă a- 
tenție creșterii eficienței economice, li
chidării hotărîte a pierderilor și crește
rii rentabilității și beneficiilor în toate 
unitățile economico-sociale.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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în agricultură, pe baza concluziilor 
trase din experiența acestui an, să asi
gurăm realizarea, în orice condiții clima
tice, a producției planificate. Să facem 
în ața fel ca anul 1984 să ducă la o îm
bunătățire radicală a întregii activități 
din agricultură, la obținerea unor recol
te cît mai înalte.

Realizarea unei noi calități, ridicarea 
nivelului tehnic, valorificarea superioară 
a materiilor prime și a materialelor, 
creșterea productivității muncii sînt ne
mijlocit legate de ridicarea la un nivel 
superior a întregii activități de cercetare 
științifică și tehnologică, de perfecționarea 
continuă a învățămîntului și lărgirea ori
zontului de pregătire profesională și teh
nică a tuturor oamenilor muncii.

Trebuie să aplicăm cu mai multă fer
mitate noul mecanism economic, care va 
duce la o creștere mai puternică a coin
teresării materiale, la legarea mai strîn- 
să a retribuției oamenilor muncii de rea
lizarea producției. Este necesar să creas
că spiritul de răspundere al tuturor co
lectivelor, al tuturor oamenilor muncii în 
buna gospodărire a mijloacelor încredin
țate, în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari. Trebuie să asigu
răm, paralel cu dezvoltarea tot mai largă 
a participării maselor de oameni ai mun
cii la conducerea unităților de produc
ție, a tuturor domeniilor vieții soci
ale, întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, a exigenței în administrarea 
fondurilor și mijloacelor societății.

Necesitățile dezvoltării economice im
pun să luăm toate măsurile pentru a 
realiza în cele mai bune condiții produc
ția de export, la calitatea și nivelul teh
nic cel mai ridicat. Milităm pentru in
tensificarea colaborării în C.A.E.R., pen
tru creșterea rolului acestuia în satisfa
cerea cerințelor de dezvoltare ale țărilor 
membre, în progresul lor economico-so- 
cial mai rapid. Vom extinde, totodată, 
cooperarea cu celelalte state, atît în do
meniul producției materiale, cît și în 
domeniul științei și tehnologiei.

Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea neabătută a măsuri
lor de creștere a retribuției și ridicare a 
nivelului de trai al tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, pentru înfăptuirea 
în bune condiții a programului de auto- 
aprovizionare a populației.

Să dezvoltăm și mai puternic demo
crația muncitorească, revoluționară, 
avînd permanent în vedere că societatea 
socialistă și comunistă se construiește 
cu poporul și pentru popor, că tot ceea 
ce se realizează în patria noastră, liberă 
și demnă, trebuie să servească poporului, 
dezvoltării, bunăstării și fericirii sale. 
(Aplauze puternice. Se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul!“). Este ne
cesar să acționăm în continuare pentru 
perfecționarea organizării activității de 
conducere economico-socială, în concor
danță cu cerințele actualei etape de dez
voltare a țării.

în interesul propășirii țării și bunăstă
rii poporului, să manifestăm cea mai 
fermă intransigență împotriva celor care 
încalcă legile țării, să luăm măsuri ho- 
tărîte pentru apărarea proprietății so
cialiste, a proprietății întregului popor, 
cît și a proprietății cooperatiste — con
diția principală a dezvoltării continue a 
forțelor de producție și ridicării bună
stării — pentru apărarea avutului și li
niștii întregului nostru popor. Vom acor
da și în viitor toată atenția perfecționă
rii activității organelor de stat, ale jus
tiției și procuraturii, apărării ferme a 
legalității socialiste, astfel ca nimeni să 
nu fie pedepsit pe nedrept, dar, totodată, 
nimeni să nu scape judecății drepte 
atunci cînd, prin acte antisociale, dău
nează intereselor generale ale poporului 
și patriei, cauzei socialismului și inde
pendenței țării. (Aplauze puternice).

în actualele condiții internaționale 
deosebit de grele se impune să luăm mă
surile necesare în vederea întăririi ca
pacității de apărare a țării, să ridicăm 
nivelul de pregătire politică și de luptă 
al forțelor armate, pentru a-și putea în
deplini oricînd datoria sfîntă față de 
cauza libertății poporului, față de cauza 
socialismului, a independenței și suvera
nității României. (Aplauze puternice. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

îndeplinirea în bune condiții a marilor 
obiective care ne stau în față cere per
fecționarea continuă a activității tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
creșterea rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile vieții economico- 

sociale. în același timp, să desfășurăm o 
tot mai intensă și largă activitate poli- 
tico-ideologică și cultural-educativă, fo
losind toate mijloacele de care dispu
nem, pentru formarea omului nou, în 
spiritul principiilor eticii și echității so
cialiste, al umanismului revoluționar.

Realizarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale, dez
voltarea continuă a economiei naționale, 
ridicarea permanentă a bunăstării și 
civilizației societății noastre socialiste 
impun întărirea unității tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului nostru popor în jurul 
partidului, conducătorul încercat al na
țiunii pe drumul socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice și urale. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R. !“) Să sărbătorim aniversarea 
mărețului eveniment al făuririi statului 
național român unitar unind toate ener
giile creatoare ale poporului nostru pen
tru înfăptuirea neabătută în viață a 
Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a patriei pe culmile lumi
noase ale comunismului. Să facem totul 
pentru a asigura minunatului nostru 
popor o viață tot mai demnă și liberă, 
o viață tot mai fericită, în cadrul celei 
mai înaintate societăți, o viață egală în 
rîndul națiunilor libere ale lumii. (Vii 
și îndelungate aplauze. Se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Pe plan mondial România desfășoară 

o activitate consecventă și activă pentru 
pace, independență națională și colabo
rare cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Datorită aces
tei politici, care corespunde pe deplin 
intereselor supreme ale patriei, țara 
noastră se bucură de un binemeritat 
prestigiu internațional, are prieteni pe 
toate meridianele planetei. (Aplauze pu
ternice).

înfăptuirea Programului partidului de 
dezvoltare economico-socială și ridicare 
a gradului de civilizație al poporului 
nostru impune participarea activă la 
diviziunea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale și spiri
tuale. Numai în condiții de pace și co
laborare România — ca dealtfel toate 
statele lumii — își va putea concentra 
forțele în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale, a ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale.

La baza tuturor raporturilor cu alte 
state am situat și vom situa neabătut 
principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța. Considerăm că numai pe baza 
ac.estor principii se* pot asigura pacea, 
o conlucrare egală între toate națiunile 
lumii. Mai mult ca oricînd este necesar 
să se respecte cu fermitate dreptul fie
cărui popor de a-și alege calea dezvol
tării economico-sociale în mod inde
pendent, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice. Se scandează înde
lung „Ceaușescu-Pace !“).

în ultimii ani în viața internațio
nală au apărut continuu noi probleme, 
noi conflicte care au dus la agravarea 
relațiilor mondiale. Au avut Ioc nu
meroase manifestări ale politicii de 
forță, inclusiv acțiuni militare de conso
lidare și reîmpărțire a zonelor de influ
ență, de amestec în treburile interne ale 
altor state, de încălcare a independen
ței și suveranității unor popoare.

în mod deosebit a luat o amploare 
fără precedent cursa înarmărilor, și în 
primul rind a celor atomonucleare, ceea 
ce a dus la creșterea pericolului unui 
nou război mondial, al unei catastrofe 
nucleare. Niciodată în istoria sa îndelun
gată omenirea nu s-a aflat într-o situație 
atît de gravă, care amenință însăși exis
tența vieții pe planeta noastră. S-a ajuns 
la o asemenea situație cînd oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, în
deosebi la dezarmarea nucleară, asigu
rarea păcii au devenit problema funda
mentală a epocii noastre. (Aplauze și 
urale puternice. Asistența, în picioare, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
Pace !“).

în ultimele zile s-au produs noi eve
nimente care au agravat considerabil si
tuația din Europa și din întreaga lume. 
S-a trecut la amplasarea rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune în unele 
state din Europa. Ca răspuns la aceasta, 
Uniunea Sovietică a părăsit negocierile 
de la Geneva și a declarat că va trece 

Ia măsuri privind amplasarea de noi ra
chete pe teritoriul unor state din Europa 
și în alte zone ale lumii. Toate acestea 
pun în fața Europei, a întregii lumi, răs
punderea istorică pentru existența po
poarelor, a înseși vieții pe planeta, 
noastră.

Nu putem accepta ca o fatalitate in
stalarea noilor rachete ! Nimeni nu are 
dreptul să acționeze după bunul plac, să 
pună în primejdie viața și existența po
poarelor, a planetei noastre.

Nu poate exista nici o justificare pen
tru trecerea la escaladarea cursei înar
mărilor nucleare.

înțelegem bine preocupările țărilor so
cialiste, ale Uniunii Sovietice legate de 
amplasarea în Europa a noilor rachete 
cu rază medie de acțiune. înțelegem, de 
asemenea, și preocupările unor țări occi
dentale față de existența rachetelor cu 
rază medie de acțiune ale Uniunii Sovie
tice. Dar considerăm că, pornind de la 
aceste realități, trebuie să acționăm nu 
pentru aducerea în Europa și amplasarea 
ele noi rachete, ci pentru înlăturarea ce
lor existente, pentru o Europă fără nici 
un fel de arme atomonucleare, pentru re
ducerea generală a înarmărilor. Aceasta 
corespunde intereselor tuturor popoare
lor — și din țările socialiste și din cele 
capitaliste —, ale întregii omeniri. 
(Aplauze și urale puternice. Asistența 
scandează puternic „Nu rachete în Eu
ropa", „Ceaușescu — Pace !“, „Dezarma
re — Pace !“).

Preocupați de această creștere a mij
loacelor de distrugere nucleară în Euro
pa, trebuie să ne gîndim nu la acumu
larea de noi armamente, care vor mări 
pericolul de distrugere, ci la ce trebuie 
să facem pentru a reduce mijloacele 
existente, pentru eliminarea lor. Aceasta 
este problema fundamentală care se pune 
în momentul de față. Aceasta răspunde 
cerințelor popoarelor europene, cerințelor 
întregii omeniri. (Aplauze puternice).

Așa cum am declarat și cu alte prile
juri, nu mai este un secret pentru nimeni 
că astăzi un număr mare de state pot să 
producă sau să-și procure arme atomo
nucleare. Mergînd pe calea intensificării 
cursei înarmărilor nu se întărește secu
ritatea popoarelor, nu se creează condiții 
pentru o pace mai bună, dimpotrivă^ se 
mărește zi de zi pericolul războiului 
mondial nuclear, pericolul catastrofal 
care va duce la distrugerea planetei 
noastre.

Iată de ce nu putem accepta și consi
derăm că trebuie să facem totul, împreu
nă cu toate popoarele europene, pentru 
a opri acest curs spre prăpastie al eve
nimentelor din ultimele zile.

Este necesar să se oprească realizarea 
planurilor de amplasare a noilor rachete 
ale Statelor Unite ale Americii în Eu
ropa, precum și măsurile de răspuns 
adoptate de Uniunea Sovietică.

Popoarele europene se pronunță ferm 
pentru reluarea negocierilor de la Gene
va dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii și realizarea unui 
acord care să asigure un echilibru al for
țelor între cele două părți, la un nivel 
cit mai scăzut al înarmărilor, care să ex
cludă amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și să ducă la 
retragerea și distrugerea celor existente, 
în Declarația recentă a organelor de par
tid și de stat ale Republicii Socialiste 
România am prezentat poziția țării noas
tre, o serie de propuneri în această direc
ție și nu doresc să le reamintesc din nou.

De asemenea, mai multe state, o serie 
de partide și de personalități politice au 
făcut numeroase propuneri care pot oferi 
o bază pentru un acord echitabil între 
cele două părți.

Dealtfel, se declara că pe masa trata
tivelor de la Geneva se găsesc propuneri 
care pot duce la un acord. Dacă există 
asemenea propuneri — și noi conside
răm că există posibilitatea reală a unui 
acord — atunci de ce s-a trecut la am
plasarea noilor rachete care au dus la 
întreruperea negocierilor, la măsuri de 
răspuns, în loc să se. acționeze pentru 
desfășurarea cu succes a negocierilor, 
amînîndu-se amplasarea noilor rachete 
pînă la realizarea acordului corespunză
tor echitabil ?

De la această mare adunare festivă ne 
adresăm, din nou, în mod solemn, con
ducătorilor Uniunii Sovietice și condu
cătorilor Statelor Unite ale Americii cu 
chemarea de a lua în considerare voința 
popoarelor de pretutinderi și de a opri 
realizarea măsurilor stabilite sau anun
țate, de a relua negocierile și a face to
tul pentru realizarea unui acord echitabil 

care să ducă la oprirea amplasării noilor 
rachete, la retragerea și. distrugerea celor 
existente, să deschidă calea eliminării 
complete a oricăror arme nucleare din 
Europa. (Vii și puternice aplauze. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu—Pace 
„Dezarmare — Pace !“).

Acum este necesară nu intensificarea 
acțiunilor de propagandă și de justifi
care a noilor măsuri care sporesc peri
colul de război, ci sînt necesare acțiuni 
concrete pentru a pune capăt acestei si
tuații, pentru revenirea la situația an
terioară și reluarea negocierilor. în acest 
scop trebuie intensificate eforturile tu
turor statelor ! In acest sens trebuie in
tensificată activitatea de propagandă ! 
Nu să se justifice cursa înarmărilor, ci 
să se lămurească opinia publică și po
poarele de ce trebuie oprită cursa înar
mărilor, de ce trebuie unite forțele pen
tru apărarea păcii pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — Pace„Dezarmare — 
Pace !“).

în aceste împrejurări deosebit de gra
ve este necesar, mai mult ca oricînd, ca 
toate statele, toate popoarele, toți cei ce 
iubesc viața să-și unească eforturile și 
să acționeze cu toată hotărîrea pentru 
a opri noua cursă a înarmărilor, pentru 
apărarea drepturilor supreme ale oame
nilor, ale popoarelor — la existență, la 
viață, la libertate, la pace !

Să ne unim forțele și să oprim poli
tica spre catastrofa nucleară, spre dis
trugerea lumii !

în general, România se pronunță ferm 
pentru intensificarea luptei împotriva 
înarmărilor, pentru dezarmarea genera
lă, pentru o lume fără arme, o lume a 
păcii și colaborării egale între toate na
țiunile lumii.

în acest spirit, România este hotărîtă 
să participe activ la activitatea tuturor 
organismelor europene și internaționale 
pentru dezarmare și pace. Vom partici
pa Ia Conferința pentru încredere și 
dezarmare de la Stockholm, de la înce
putul anului viitor, animați de dorința 
de a ne aduce întreaga contribuție la 
întărirea încrederii și colaborării, la tre
cerea la dezarmare în Europa, pentru 
realizarea unei Europe unite, fără arme 
nucleare, pentru instaurarea păcii și co
laborării între toate națiunile, fără deo
sebire de orînduire socială.

România desfășoară o largă activitate 
internațională pentru dezvoltarea colabo
rării multilaterale în Balcani, pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a tu
turor problemelor care mai există între 
unele țări din această regiune și trans
formarea Balcanilor într-o zonă a bunei 
vecinătăți, a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și baze militare străine.

Sprijinim, de asemenea, realizarea 
unor astfel de zone fără arme nucleare 
în Nordul și în alte părți ale Europei 
și ale lumii.

România se pronunță consecvent pen
tru soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor litigioa
se dintre state. Considerăm că oricît de 
îndelungate și grele ar fi tratativele, ele 
reprezintă singura alternativă Ia politi
ca de război care provoacă uriașe pier
deri umane și materiale popoarelor și 
duce la agravarea situației internaționa
le. la creșterea pericolului unui nou 
război mondial.

Ca țară socialistă în curs de dezvol
tare, România participă activ lă lupta 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
mondiale. în actualele împrejurări con
siderăm că țările în curs de dezvoltare 
trebuie să-și întărească și mai mult so
lidaritatea și colaborarea, să acționeze 
mai unite pentru stabilirea unei strate
gii comune în negocierile c.u țările dez
voltate, cît și pentru soluționarea cu 
forțe proprii a unor probleme ale dez
voltării economice și sociale.

Soluționarea marilor probleme inter
naționale necesită participarea activă, 
cu drepturi egale, a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau de orînduire 
socială. în mod deosebit este necesar ca 
țările mici și mijlocii, țările in curs de 
dezvoltare, țările nealiniate, care repre
zintă marea majoritate a populației glo
bului, să participe mai activ la soluțio
narea democratică a tuturor problemelor 
în interesul fiecărei națiuni, al dezvol
tării economice-sociale, al păcii și inde
pendenței popoarelor. (Aplauze puter
nice).

Este, de asemenea, necesar să crească 
rolul Organizației Națiunilor Unite, al 

altor organisme internaționale în promo
varea unei politici de destindere, de co
laborare și pace, de soluționare a tutu
ror problemelor internaționale numai și 
numai pe calea negocierilor.

Acum, la a 65-a aniversare a formării 
statului nostru național unitar, doresc să 
reafirm din nou hotărîrea poporului ro
mân de a dezvolta larg colaborarea cu 
toate țările socialiste, acordînd o atenție 
deosebită bunelor relații cu toți vecinii 
noștri. Considerăm că întărirea colabo
rării și solidarității țărilor socialiste, de
pășirea unor divergențe constituie un 
factor de importanță deosebită în actua
lele împrejurări internaționale, în afir
marea prințipiilor și creșterea prestigiu
lui socialismului, în politica de pace și 
colaborare internațională.

Vom dezvolta, de asemenea, relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, cu sta
tele nealiniate, considerînd aceasta ca 
un factor important în lupta pentru pro
gresul economico-social, pentru pace, 
pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

în același timp, vom extinde în con
tinuare relațiile cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice.

Avem ferma convingere că larga cola
borare internațională între toate statele 
lumii reprezintă singura cale, singura al
ternativă care asigură fiecărei națiuni, 
asigură lumii o perspectivă luminoasă de 
pace, posibilitatea de a-și concentra for
țele umane și materiale în dezvoltarea 
economico-socială, în progresul științei, 
culturii, în ridicarea bunăstării fiecărui 
popor. Să întărim colaborarea pentru de
pășirea greutăților economice, a crizei e- 
conomice, pentru folosirea minunatelor 
cuceriri ale științei și cunoașterii umane 
numai și numai în scopuri pașnice, în 
scopul bunăstării și fericirii popoarelor, 
al independenței și suveranității lor ! 
(Aplauze puternice).

Afirmăm și cu acest prilej hotărîrea 
Partidului Comunist Român de a întări 
colaborarea și solidaritatea cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, 
cu alte partide și forțe democratice, pro
gresiste și antiimperialiste de pretutin
deni. Considerăm că întărirea acestei co
laborări și solidarități constituie o nece
sitate istorică și răspunde năzuințelor de 
pace, de prietenie, de progres și colabo
rare ale tuturor națiunilor lumii. (Aplau
ze puternice).

Mai mult ca oricînd este necesară în
tărirea solidarității și colaborării tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, a 
tuturor popoarelor care se pronunță pen
tru pace și colaborare. (Aplauze puter
nice).

Avem ferma convingere că stă în pu
terea popoarelor, acționînd într-o depli
nă unitate, în spirit de răspundere pen
tru existența și viața lor, a planetei 
noastre, să oprească cursul spre prăpas
tie, spre catastrofă al evenimentelor, să 
asigure triumful rațiunii, să impună de
zarmarea, și în primul rînd dezarmarea 
nucleară, să asigure pacea, libertatea și 
independența fiecărui popor, dreptul 
fundamental al oamenilor la existență, 
la viață. (Aplauze prelungite. Se scan
dează cu putere „Ceaușescu — Pace !“).

De la tribuna marii adunări festive 
consacrate Unirii și formării statului na
țional unitar român, doresc să exprim 
îhcă o dată, în mod solemn, voința fermă 
a României socialiste, a întregului nostru 
popor de a acționa cu toată consecvența 
și în viitor pentru dezvoltarea colaboră
rii și solidarității cu toate popoarele lu
mii, cu forțele revoluționare, progresis
te, democratice, antiimperialiste de pre
tutindeni, de a milita și în viitor neobosit 
pentru triumful idealurilor de libertate 
și independență ale popoarelor, pentru 
dezarmare, pentru cauza păcii și colabo
rării între toate națiunile lumii, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună, a egali
tății între toate națiunile pe planeta 
noastră. (Vii și puternice aplauze. Se 
scandează indeiung „Ceaușescu — 
Pace !“, „Dezarmare — Pace !“).

Stimați tovarăși,
Cetățeni ai României socialiste,
Adresez pe această cale, la a 65-a ani

versare a făuririi statului național uni
tar român, chemarea :

Să facem legămîntul solemn că vom 
consacra întreaga noastră putere de 
muncă cauzei înfloririi și prosperității 
României socialiste, înaintării ei victo
rioase pe drumul luminos al socialismu

lui, spre înaltele culmi ale civilizației co
muniste ! (Urale puternice. Aplauze în
delungate. Asistența, in picioare, scan
dează „Ceaușescu și poporul!“).

Să ne angajăm cu toată hotărîrea că 
vom face totul pentru a asigura îndepli
nirea în cele mai bune condiții a planu
lui de dezvoltare economico-socială în 
acest an, a întregului cincinal, asigurînd 
trecerea României la un nou stadiu de 
dezvoltare, ridicarea gradului de civili
zație și bunăstare a poporului nostru !

Să întîmpinăm cea de-a 40-a aniver
sare a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, pe care o vom sărbători 
anul viitor, cu noi și mărețe victorii în 
toate domeniile de activitate ! (Vii și pu
ternice aplauze).

Să întîmpinăm Congresul al XIII-lea 
al partidului, care va avea loc anul vii
tor, cu noi realizări în dezvoltarea eco
nomico-socială, în ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civilizație ! 
(Aplauze și urale puternice. Se scan
dează indeiung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Să facem legămîntul solemn că vom 
face totul pentru întărirea continuă a 
patriei noastre socialiste, pentru dezvol
tarea democrației muncitorești revolu
ționare, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a po
porului, pentru întărirea independenței 
și„ suvgrtțnitățți naționale a României ! 
(Urale puternice. Se scandează indeiung 
„Ceaușescu și poporul!"). .

Unirea-i rodul luptelor de veacuri 
Ale viteazului și mîndrului popor român 
Vnirea-i chezășia marilor victorii 
In vremurile comuniste care vin
Din nou tovarăși să facem legământ 
Uniți în veci să fim in crez și gind. 
Să apărăm uniți ce-avem mai sfint 
Poporul, comunismul, pacea pe pământ!

(Urale și aplauze puternice. Asisten
ța, in picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima noastră 
și mindria !“).

Să facem legămînt că vom acționa în
totdeauna și în toate împrejurările pen
tru întărirea continuă a unității întregu
lui popor, în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, forța poli
tică conducătoare a întregii națiuni, că 
vom munci și vom lupta cu toate forțele 
pentru a asigura României un loc demn 
în rîndul tuturor națiunilor lumii ! (A- 
plauze și urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Să facem legămîntul solemn că vom 
face totul pentru întărirea continuă a co
laborării și solidarității cu țările socia
liste, cu toate statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială, că vom milita 
neabătut pentru pace, independență și 
colaborare cu toate națiunile lumii ! 
(Urale puternice, îndelungate aplauze. Se 
scandează „Ceaușescu—Pace !“).

Trăiască și înflorească de-a pururi 
scumpa noastră patrie liberă și indepen
dentă — Republica Socialistă România ! 
(Urale puternice. Aplauze îndelungate. 
Se scandează „Ceaușescu—România, sti
ma noastră și mindria !“).

Trăiască eroicul nostru popor, con
structor victorios al socialismului și co
munismului pe pămîntul României ! 
(Urale puternice. Aplauze îndelungate. 
Se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască Partidul Comunist Român, 
organizatorul și conducătorul încercat al 
întregii națiuni pe calea socialismului, a 
comunismului, a păcii și colaborării ! (A- 
plauzc și urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. “!).

Trăiască solidaritatea, colaborarea cu 
toate popoarele și forțele progresiste !

Trăiască pacea în întreaga lume ! (Ura
le și aplauze puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—Pace !“, „Ceaușescu—Româ
nia, stima noastră și mindria !".

Intr-o atmosferă insuflețitoare, de 
înălțător patriotism, participanții la so
lemnitatea prilejuită de împlinirea a șase 
decenii și jumătate de la făurirea statu
lui național unitar român, dind vibrantă 
expresie unității tuturor fiilor patriei in 
jurul partidului, al secretarului său ge
neral, hotărîrii ferme, nestrămutate a în
tregului nostru popor de a transpune 
exemplar în fapt mărețele obiective ale 
Congresului al XII-lea, ale Conferinței 
Naționale, de a aplica neabătut politica 
internă și externă a partidului și statului 
nostru, ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru secre
tarul său general, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Minarea festivă consacrată sărbătoririi a B de ani de la făurirea staMii national unitar român
în prezența tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, joi, 1 
decembrie, a avut loc, în Capitală, 
adunarea festivă consacrată sărbă
toririi a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român, moment 
de importanță hotărîtoare pentru 
destinele neamului nostru, care a 
înriurit profund întreaga evoluție 
economică, politică și socială a pa
triei, deschizînd o pagină nouă în 
dezvoltarea României moderne.

în această zi de scumpă aniver
sare, participanții la adunare, in 
vibrantă trăire cu țara, au celebrat 
mărețul eveniment de acum șase de
cenii și jumătate, cinstind, cu vie 
emoție și adîncă venerație, genera
țiile de înaintași, pe toți cei care 
prin lupta și jertfa lor nepieritoare 
au pregătit dreapta și luminoasa zi 
de 1 Decembrie 1918, cînd s-a în
făptuit un vis secular — unirea 
Transilvaniei cu patria mamă.

Adunarea din Capitală a pus în 
evidență faptul că acest memorabil 
act a reprezentat cerința legică, o- 
biectivă a dezvoltării noastre isto
rice, opera de conștiință și demni
tate a maselor largi populare, a 
celor mai înaintate forțe politice ale 
vremii, expresia voinței de nestră
mutat a națiunii noastre de a trăi 
într-un stat unitar, independent și 
suveran, de a-și făuri în libertate 
propriul viitor.

Evocînd această cucerire istorică, 
cei prezenți la adunare — și prin ei 
întregul nostru popor — au adus,’ în 
același timp, un cald omagiu Parti
dului Comunist Român, care a pre
luat cu neegalat curaj nestinsa fă
clie a luptei pentru libertate și uni
tate și a acționat eroic pentru păs
trarea integrității și independenței 
țării, pentru apărarea intereselor ce
lor ce muncesc, pentru a împlini nă
zuințele înaintașilor, pentru înfăp
tuirea aspirației fierbinți de progres 
neîntrerupt al patriei, de dezvoltare 
liberă și demnă între națiunile lumii.

Adunarea s-a constituit într-o 
emoționantă manifestare a senti
mentelor de înaltă stimă și prețuire 
pe care toți fiii României socia
liste, fără deosebire de naționali
tate, le au față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit con
tinuator al operei marilor bărbați 
de stat ai neamului, patriot înflă
cărat, cu inima vibrînd de cea 
mai înaltă iubire față de țară, 
luptător dîrz, neînfricat, care și-a 
făcut din slujirea cu nețărmurită 
credință a partidului, patriei și 
poporului, a cauzei socialismului și 
păcii țelul suprem al pilduitoarei 
sale vieți și activități revoluțio
nare, conducătorul înțelept și cu
tezător, urmat cu devotament de 
întreaga națiune, de numele că
ruia se leagă cea mal fertilă epocă 
din Întreaga noastră istorie.

Aceste însuflețitoare gînduri și 
simțăminte, împărtășite de întregiri 
popor, au ținut să le reafirme, di
rect șl cald, în acest moment ani
versar, mii de locuitori ai Capita
lei, care i-au întîmpinat pe tovarășul 

i Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
i Elena Ceaușescu, în fața Palatului 

Sporturilor și Culturii, în a cărui 
i sală s-a desfășurat marea adunare 

festivă.
Cel prezenți au scandat Îndelung 

numele partidului și al secretarului 
său general, nume cu valoare de 
simbol, cu adinei rezonante în su
fletul și conștiința națiunii. Coruri 
reunite au interpretat înflăcăratul 
cîntec „Partidul, Ceaușescu, Româ

nia". ' Pionieri șl tineri au oferit cu 
multă dragoste flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Participanții la adunare au făcut 
secretarului general al partidului o 
impresionantă primire. întreaga 
asistență, în picioare, a aclamat și 
ovaționat cu putere, scandind 
neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace !“.

în această primire entuziastă 
și-au găsit o nouă și semnificativă 
expresie nețărmurita dragoste și 
via recunoștință ale întregii națiuni 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce a făcut și face 
spre binele patriei și fericirea po
porului nostru, pentru activitatea 
pe care o desfășoară, cu nesecată 
putere de muncă, cu clarviziune și 
cutezanță revoluționară, în orga
nizarea și conducerea operei de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru 
contribuția sa inestimabilă la pro
movarea nobilelor idealuri ale 
păcii, înțelegerii și colaborării, la 
edificarea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

în această ambianță înălțătoare, în 
prezidiul adunării festive au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 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 Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu 
Dobrescu, Marin Enache, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana 
Mureșan, Elena Nae, loan Totu, Ion 
Ursu, Richard Winter și Gheorghe 
Stoica, Ion M. Nicolae și Gheorghe 
Petrescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, Virgil Teodorescu, Emilia 
Sonea, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Tamara Dobrin, pre
ședinte executiv al Consiliului Natio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Constantin Arseni, 
președinte al Biroului C.C. al Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, Mihai Burcă, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
precum și membri de partid cu sta
giu din ilegalitate — Ion Gheorghe 
Maurer, Ion Popescu-Puțuri, directo
rul Institutului de studii istorice și 
social-politice, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Vasile Vîlcu, președin
tele Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., și Rada Tănase, membru al 
Colegiului Central de Partid, partici- 
panți la evenimentele din 1918 șl ve
terani de război — loan Clopoțel șl 
Valeriu Pascu, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, mi
niștri, Eroi ai Mundi Socialiste, 
muncitori și țărani, oameni de știin
ță, artă și cultură.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., al Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, conducători de in
stituții centrale, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști de 
partid și de stat, al organizațiilor de 
masă și obștești, muncitori, țărani, 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale, militari ai forțelor 
armate, elevi și studenți.

Au fost prezenți, ca invitați, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la

București, precum și corespondenți 
ai presei străine.

Sala în care s-a ținut adunarea 
avea, în această zi de 1 decembrie, 
un aspect festiv. Sub portretul con
ducătorului iubit al partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se afla înscrisă urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general !“. Erau 
înscrise, de asemenea, urările : 
„Trăiască patria noastră liberă și in
dependentă, Republica Socialistă 
România !“, „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu !“, „Ceaușescu 
și poporul, patria și tricolorul!". Alte 
urări sînt închinate eroicei noastre 
clase muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. încadrate de drapele tri
colore și roșii, se aflau, totodată, 
marcate datele aniversare : 1 Decem
brie 1918 — 1 Decembrie 1983, care 
evocau ani de luptă și victorii, în 
care și-au găsit, sub conducerea 
partidului comunist, deplină împli
nire toate marile deziderate ale 
Unirii.

Au răsunat acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Rostind cuvîntul Inaugural, tovară
șul Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a spus :

„Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați tova
răși,

Declar deschisă Adunarea festivă 
organizată sub egida Consiliului Na

țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, consacrată ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român, mă
reț eveniment epocal din istoria în
delungată și eroică a poporului 
nostru.

Salutăm cu adînc respect prezența 
la această memorabilă adunare a 
eminentului gînditor revoluționar, 
exponent al virtuților și vocației 
creatoare ale poporului român, ma
rele ctitor al României moderne, 
a cărui strălucită activitate este 
dedicată binelui și înălțării pa
triei noastre socialiste, unității 
si independentei sale naționale, cau
zei socialismului si comunismului, 
făuririi unei lumi a păcii și dreptății 
pe planeta noastră, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, președintele 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm, în același timp, stima 
și întreaga noastră prețuire față de 
activitatea neobosită, rodnică, pentru 
continua prosperitate a patriei, a 
tovarășei Elena Ceaușescu. savant de 
renume mondial, militant de frunte 
al partidului' și statului nostru.

Salutăm prezenta la adunare a tu
turor participantelor, precum si a șe
filor misiunilor diplomatice acreditat! 
la București, a corespondenților pre
sei străine, a celorlalți oaspeți de 
ceste hotare.

Gloriosul eveniment de la 1 De
cembrie 1918 se constituie ca un mo
ment de importantă crucială in isto
ria poporului român, ca o Încununare 
a aspirațiilor și luptei sale de 
veacuri pentru eliberare națională și 
unitate statală. Marea Unire. înscrisă 
cu litere de aur în istoria tării noas
tre. rod al luptelor seculare ale 

maselor largi populare, ale celor mai 
înaintate forte progresiste ale vre
mii. a împlinit dorința neclintită a 
națiunii române de a trăi unită, 
liberă și demnă pe pămîntul străbun 
al patriei.

întregul nostru popor sărbătorește 
acest eveniment cutezător și măreț 
din istoria sa națională cu cele mai 
calde și profunde sentimente patrio
tice. angajat deplin, cu toate forțele, 
într-un legămînt unanim și revolu
ționar pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a hotăririlor Con
gresului al XII-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a Româ
niei socialiste.

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele tuturor participanților la aceas
tă impresionantă adunare, în care 
aducem aleasa noastră cinstire eroi
cei și înălțătoarei fapte de istorie ro
mânească — făurirea statului națio
nal unitar român — să adresăm cu 
profund respect rugămintea de a lua 
cuvîntul mult stimatul conducător al 
partidului și statului, cel mai iubit 
fiu al poporului român, patriotul în
flăcărat, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Primit cu multă însuflețire, 
cu cele mai calde sentimente, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Ampla expunere a conducătorului 
partidului și statului a fost urmărită 

cu deosebit interes. cu deplină 
aprobare și satisfacție, cu profundă 
mîndrie patriotică, fiind subliniată, în 
repetate rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze, urale și ovații.

Declarînd închisă adunarea festivă, 
tovarășul Manea Mănescu a spus :

„Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Ne aflăm cu toții sub puternica im
presie a magistralei expuneri a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, document politic de 
o importantă excepțională, care a 
înfățișat în mod strălucit lupta glo
rioasă de veacuri a poporului nos
tru pentru împlinirea înaltelor sale 
idealuri de libertate și dreptate, 
independență și unitate națională, 
de prosperitate și progres social, 
victoriile istorice obținute în anii re
voluției și construcției socialiste, 
precum și minunatul viitor comunist 
al României.

în acest moment, cu profundă re
zonantă în inimile tuturor fiilor pa
triei noastre, ne angajăm solemn. în
tr-o unitate de nezdruncinat, să ac
ționăm pentru înfăptuirea Programu
lui partidului, a înflăcăratelor che
mări cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care va 
rămîne înscrisă în istoria tării ca un 
vibrant moment revoluționar, de 
Înălțător patriotism, pentru ridicarea 
României socialiste Pe noi culmi de 
civilizație și progres, pentru pace si 
înțelegere între toate popoarele.

Trăiască președintele. trăiască 
România !".

Alătuiundu-se cu toată Inima aces

tei urări atît de scumpe întregului 
nostru popor, participanții au scan
dat. înțr-o impresionantă unitate de 
6imțire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima 
noastră și minidria. Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — pace !".

Adunarea a luat sfârșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. Miile 
de participanți au aclamat, din nou. 
cu multă însuflețire, pentru partid si 
secretarul său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru minunatul 
popor român, care își făurește, liber 
șî suveran, propria lui istorie, viito
rul luminos.

Sala oferea. în aceste clipe, imagi
nea emoționantă a unității strînse a 
tuturor cetățenilor tării, fără deose
bire de naționalitate, a întregului 
popor în jurul partidului, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu — chezășia 
Înfăptuirii cu succes a istoricelor ho- 
tăriri stabilite de Congresul al XII- 
lea si Conferința Națională ale parti
dului. izvor de permanentă tărie a 
orinduirli noastre, uriașă forță a 
construcției socialiste si comuniste în 
România.

în acest moment aniversar, clnd 
sărbătorește evenimentul crucial de 
la 1 Decembrie 1918, Întreaga națiune 
face legămînt solemn să păstreze ne
clintită unitatea țării, să muncească 
fără preget pentru propășirea conti
nuă a patriei, pentru ca Româțlia Să 
se înalte mereu mai mândră, in de
plină libertate și independentă, să 
militeze ferm pentru ca în lume să 
triumfe pacea, ad uci nd astfel cel mai 
înalt si nobil omagiu celor care au 
făuriit statuii național unitar român.

O impresionantă evocare a luptei poporului român pentru unire și unitate, 
un vibrant omagiu partidului, patriei socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au a- 
slstat, după încheierea adunării fes
tive, Ia spectacolul dedicat împlinirii 
a 65 de ani de la făurirea statului 
național unitar român.

Spectacolul festiv a fost organizat 
da Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., împreună cu Consi
liul Central al U.G.S.R., C.C. al 
U.T.C. și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor.

Marea scenă este dominată, pe 
parcursul desfășurării spectacolului, 
de profilul Columnei lui Traian, Co
loanei infinitului, de steaguri roșii 
șl tricolore simbolizînd continuitatea 
milenară a poporului nostru în va
tra strămoșească, lupta sa necurma
tă, plină de jertfe și de eroism, pen
tru libertate, unitate și independen
tă națională, pentru progresul și 
prosperitatea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Pe ecranul din fundalul scenei se 
succed neîntrerupt sugestive imagini 
ilustrînd evenimente cruciale ale is
toriei naționale, amplul efort con
structiv ce se desfășoară astăzi în 
patria noastră sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte cu cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptătorul neobosit, din cea mai fra
gedă vîrstă, pentru libertatea și in
dependența poporului, pentru în
scrierea României pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră.

Realizând o plastică fuziune între 
imaginea scenică și cea filmică. 
spectacolul aste structurat pe mari 
momente ale istoriei naționale, ilus
trate de scenele de pe Columna lui 
Traian, de imagini legate de memo
rabila Adunare de la Alba Iulia, de 
aspecte semnificative ale construc
ției socialiste, care încadrează sec
vențe ilustrative din producțiile de 
succes ale cinematografiei naționale.

Spectacolul debutează Intr-o atmos
feră vibrantă. Răsună versuri închi
nate marelui act de acum 65 de ani : 
„Unirea ne-a fost leagănul dinții / Ca 
perna munților ta căpătîl / Acum 
clnd ne-am unit In libertate, / Cînd 
inima în pieptul Țării bate, / Clnd 
stă în fruntea ei, ales de noi, / Al 
neamului erou între eroi. / Glorie 
lui ! / țării glorie I / El ne-a 
dat dreptul iarăși la istorie. / El ne-a 
redat vitejii și martirii, / Ei poartă-n 
ochi luminile Unirii".

Pe marea scenă a Palatului Spor
turilor șl Culturi! se succed forma
ții corale și coregrafice, răsună gla
sul răscolitor al tulnicelor.

Imagini panoramice ale spațiului 
Carpato-Danubiano-Pantic, cu gru
puri de daci, cu chipul lui Burebista 
și Decebal evocă emoționant munca 
pașnică, ca și lupta pentru neatîr-

nare și unire, desfășurate de stră
moșii noștri din cele mai vechi tim
puri. Toate acestea sînt redate prin- 
tr-un poem literar-muzical-coregra- 
fic de mare virtuozitate artistică, 
prin jocuri de lumini ce se vor re
găsi, dealtfel, și pe parcursul tablou
rilor următoare, consacrate unor 
momente importante ale existentei 
poporului nostru de-a lungul isto
riei. Este înfățișată întîlnirea dintre 
Mircea cel Bătrin și Baiazld — re
constituită scenic, cu deosebită forță 
prin versurile eminesciene — sînt 
evocate figurile lui Iancu de Hune
doara, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș.

Un moment distinct în spectacol tl 
constituie Unirea de la Alba Iulia 
sub conducerea marelui voievod Mi
hai Viteazul. Imaginile de pe ecran, 
ca si versurile st replicile rostite de 
actori de frunte ai scenei noastre re
învie documente de arhivă ce redau 
lupta maselor populare conduse de 
Horea. Cloșca si Crișan. de Tudor 
Vladimireecu. activitatea lui Bălces- 
cu, Kogălniceanu, Avram Iancu. 
Alexandru Ioan Cuza, războiul pen
tru independentă, marile încleștări 
de Ia Mărășești. Mărăști. Oituz.

Pe ecran apar crenelurile cetății de 
la Alba Iulia. pe care sînt arborate 

drapelele tricolore. Spectacolul cu
noaște unul dintre punctele sale de 
culme, aducînd în prim plan, prin 
forța evocatoare a scenelor de masă, 
a documentului de enocă. a versului 
și muzicii de înaltă vibrație patrioti
că. momentul Marii Uniri de la 1 De
cembrie 1918.

Se rostesc, într-un cadru scenic 
adecvat, fragmente din „Proclamația 
de la Alba Iulia", care a fost prelua
tă si transmisă mai departe. într-o 
unitate de voință si simțire, mobili- 
zind un Întreg popor : „La Alba Iu
lia ne cheamă f destinul patriei slă
vit / frați buni de-un tată si de-o 
mamă / noi vă urăm : Bine-ați ve
nit !“. Răsună emoționant „Imnul 
Unirii®, una din piesele prezentate în 
primă audiție in cadrul spectacolului.

Scena este dominată de un mare 
grup de muncitori reprezentind noua 
forță social-politică ce și-a asumat 
cu responsabilitate, sub conducerea 
partidului, lupta pentru dreptate 
socială. împotriva fascizării tării si a 
războiului, pentru eliberare socială si 
națională. Creații literar-muzical-co- 
regrafice au structurat următoarele 
momente ale spectacolului : „De la 
Unire la Marea Eliberare" și „înflo
rești. pămînt al bucuriei".

„A fost un ceas istoric ; bătînd is
toric ora / De începuturi noi, de 
ne-ntrerupt progres, / Ce-a împlinit, 
cunună, voința tuturora 1 A fost un 
ceas istoric : al IX-lea Congres. / A- 
tunci, partidu-n forum / A hotărît 
drum nou. / Un drum al demnității, 
al muncii si al dreptății l Si a ales 
in frunte un neînfricat erou / Simbol 
al cutezanței si braț viteaz cetății. 
/ El este țării cîrma si gindul îndrăz
neț / $i-i este României întiiul pre
ședinte, / Prin El își află țara destin 
profund, măreț I Prin El se îndreaptă 
demnă, prin vreme. înainte".

Rostirea acestor stihuri vibrante 
este însoțită de rememorarea unor 
imagini filmate privind evenimente 
atît de scumpe întregului nostru 
popor.: alegerea tovarășului 
Ceaușescu In fruntea partidului și 
a tării și realizările fără egal obți
nute de tara noastră în acești 18 ani 
de istorie nouă, perioadă numită pe 
drept cuvînt „Epoca Nicolae 
Ceausescu".

Este înfățișată prezenta tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu în mijlocul făuri
torilor de bunuri materiale si spiri
tuale.' în mijlocul tineretului și co
piilor.

Sînt reproduse secvențe memora
bile ce ilustrează pregnant unitatea 
de nezdruncinat a tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral.

O simbolică alegorie coregrafică 
este consacrată eforturilor susținu
te. acțiunilor si inițiativelor tării 
noastre, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru rezolvarea mari
lor probleme care confruntă ome
nirea. Irr această parte a spectaco
lului sînt Înfățișate imagini ce su
gerează pericolul nuclear, marea 
amenințare pe care o reprezintă 
pentru ponoare, pentru însăși exis
tenta vieții pe pămint acumulările 
crescînde de armament atomic, sub- 
liniindu-se importanta acțiunilor 
neintirziate în favoarea păcii.

Dansul si cîntecul popular confe
ră spectacolului frumusețe și vigoa
re. o puternică notă de optimism. 
Asistenta aplaudă cu căldură evolu
ția dansatorilor români și din rln- 
dul naționalităților conlocuitoare, 
care pune, și în acest fel. în lumină 
unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al 

secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Această idee este prezentată In 
final, cînd toți participanții la im
presionanta manifestare artistică in
terpretează poemul vocal-simfonic 
„Legământul națiunii", care se înche
ie ou cîntecul „Partidul—Ceaușescu— 
România".

Pe scenă șl în sală răsună emo
ționanta „Horă a Unirii", cu rezo
nante atît de profunde în sufletul 
și conștiința poporului român. Spec
tacolul. de o deosebită ținută artis
tică. de puternică forță emoțională, 
răsplătit în numeroase rinduri cu vii 
Si susținute aplauze, se încheie în 
acordurile imnului „E scris pe 
tricolor unire".

Urcînd la masa prezidiului adună
rii. pionieri si șoimi ai patriei au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, cu 
dragoste, cu emoție și bucurie, 
buchete de flori.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu le-a fost oferit un frumos 
cos cu flori tuturor realizatorilor 
spectacolului festiv dedicat aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea statului 
national unitar român.

Participanții la adunarea festivă 
au ovaționat îndelung pentru glo
riosul nostru partid si pentru secre
tarul său general, pentru progresul 
si prosperitatea continuă a națiunii 
noastre socialiste, pentru pace. înțe
legere și colaborare in întreaga lume.

Această atmosferă de puternică 
vibrație patriotică se prelungește 
dincolo de cadrul sălii Palatului 
Sporturilor si Culturii, unde to
varășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați, ca și la 
sosire, de numeroși locuitori ai Ca
pitalei. Se ovaționează și se aplaudă 
continuu, se scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceausescu și 
poporul !“.

In ,această atmosferă entuziastă, 
bucureștenii care au ținut să fie 
prezenți direct la adunarea festivă 
consacrată aniversării făuririi sta
tului național unitar român și-au 
luat rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

★
Spectacolul a fost realizat după 

un scenariu semnat de : Corneliu 
Vadim Tudor, Nicolae Dragos, 
Gheorghe Vitanidis, Alexandru An- 
drițoiu. Regia artistică : Gheorghe 
Vitanidis și Tudor Mărăscu. Consul
tanți științifici : Ștefan Pascu, Ște
fan Ștefănescu, Ion Ardeleanu, Mir
cea Mușat, Iulian Antonescu. In 
spectacol au fost prezentate versuri 
de : Mlhai Eminescu, Vasile Alec- 
sandri, Andrei Mureșanu, George 
Coșbuc, Ion Nenițescu, Ion Brad, 
Nicolae Dragoș, Victor Tulbure, 
Corneliu Vadim Tudor. Dan Verona. 
Regia filmului : Pompiliu Gîlmeanu, 
Mihăită Lupu. Conducerea muzicală: 
Paul Urmuzescu. Coregrafia : Theo
dor Vasilescu, Gheorghe Baciu, Vla
dimir Bedea, Mihaela Atanasiu, 
Doina Andronache, Mihai Dumitra- 
che, Angela Melcescu, Magdalena 
Bălan. Dirijori : Mircea Basarab, 
Cornel Trăilescu, Sergiu Eremia, 
Paraschiv Oprea, Ludovic Bacs. Sce
nografia : Traian Nițescu, Radu Dan, 
Mihai Iliescu. Costume : Elisabeta 
Benedek. Luana Drăgoescu. Ilustra
ția muzicală : Lucian Ionescu, Paul 
Enigărescu. Asistent regie : Vasile 
Calomfirescu. Și-au dat concur
sul actorii : Adela Mărculescu, 
George Moto), Costel Constantin, 
Mircea Albulescu, George Paul 
Avram, Gheorghe Cozorici, Matei 
Alexandru. Dan Ivănescu, Ion Bo- 
soiu. George Oancea, Ion Boghi- 
ță, Constantin Brînzea, Mihai Dinva
le, Ștefan Sileanu, Alexandru Repan, 
Eugen Ungureanu, Mircea Crețu, 
Adrian Petrache, Constantin Măză- 
reanu, Cristina Deleanu, Radu Ițcuș, 
Daniel Tomescu, Gelu Nițu, Silviu 
Stănculescu. Au evoluat soliștii Lu
cian Marinescu, Ionel Voineag, Do
rina Mangra si balerinii Mihai Tu- 
gearu, Maria Olteanu, Dorel Ciocă- 
naru, Dumitru George, Vasile Băr- 
buceanu, Maria Cumbari, Nicolae 
Deneș.
Fotografii realizate de : 
„AGERPRES®, SANDU CRISTIAN si 
EUGEN DICHISEANU
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SÎNTEM STÂPlNI Șl FAURI DE ROD Șl BUCURIE
IN PREAFRUMOASA TARĂ, ETERNA ROMÂNIE

Lucrare de Constantin Piliuță Lucrare de Doru Rotaru
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Cînd ne-adumbreau urgiile cu norul, 
străbunii, stînd puhoaielor zăgaz, 
numeau pe cel ce ne-apăra ogorul :

Cel Bun I Cel Drept I Cel Mare I Cel Viteazl
Partidul, sub un steag unind poporul,
Sfărmîndu-i jugul negru din grumaz, 
ne-a fost in bezna grea luminătorul

Cel Bun I Cel Drept I Cel Mare I Cel Viteaz I 
Se-nalță-n libertate tricolorul

străluminind al patriei obraz. 
Nestăvilit spre comunism, ni-i zborul

Cel Bun I Cel Drept I 
O, patrie-n lumină, viitorul 
noi ți-l clădim cu brațul veșnic treaz. 
Azi, Ceaușescu ni-i conducătorul

Cel Bun I Cel Drept I

Cel Mare I Cel Viteaz I
*

* 
Cel Mare I Cel Viteaz I

Versuri de I
Victor TULBURE ț

Roadele eroicelor fapte ale istoriei
După roade se cunoaște 

orice pom ; orice faptă isto
rică. dacă a fost dreaptă 
sau nu, rodnicia o adeve
rește.

Istoria noastră • străbă
tută de o serie întreagă de 
fapte pe care. iată, le a- 
mintim astăzi in deplină li
bertate si cu mîndria spo
rită de mândria celor oe au 
trudit si s-au jertfit pen
tru împlinirea lor : aceste 
fapte ce numesc originea 
noastră latină, demnitatea 
dacilor liberi, continuitatea 
românilor intru faptă crea
toare în leagănul vechii 
Dacii, crezul nedezmințit 
în forța unirii celor de o 
limbă si de o ființă pentru 
care luptară. 6e jertfiră si 
muriră marii noștri înain
tași. Faptele acestea care 
au rodit si au împlinit o 
țară demnă intre țări sint 
luptele poporului nostru, 
care a înțeles devreme, 
încă din zorii istoriei, că 
libertatea si dreptatea nu 
au a se tîrgui sau cerși la 
curți mari împărătești si că. 
așa cum a spus un mare 
bărbat al acestui neam. 
..existenta unui popor nu 
se discută — se afirmă !“. 
Si existenta noastră s-a a- 
firmat in luptele întîilor 
noștri voievozi ; ea s-a a- 
firmat la 1784 odată cu 
jertfa Iul Horea, a cărui 
roată de supliciu a devenit 
un simbol al progresului 
umanității 1 ea s-a afirmat 
la 1859 cînd Moldova se 
unea cu Muntenia împli
nind astfel un vis stră
vechi ; ea s-a afirmat la 
1877 cînd. cu arma în mină 
si nu cu mila altora, ne-am 
cucerit Independenta ; la 
1918 cînd din propria-ne 
voință ne-am făurit statul 
national unitar, efectul 
unui proces istoric îndelun
gat, ale cărui eroice mo
mente înscriu poporul ro
mân pe locul ce-1 merită 
între celelalte popoare ale

lumii. Acestea, lată, eînt 
faptele pe care cu mindrie 
le amintim astăzi. fapte 
ale căror roade le avem 
cu totii in fată sub chipul 
unei Românii unite și pu- 
ternioe, mîndre și libere. 
Si aceasta este rodnicia 
care adeverește acum și 
pentru totdeauna îndreptă
țirea faptelor istorice trecu
te și prezente. fapte 
săvirșite cu hotărîre si 
dîrzenie de poporul român 
pentru libertatea, neatîrna- 
rea și fericirea sa. Acum, 
la 65 de ani de cînd sîntem

loan ALEXANDRU

laolaltă. în marea casă a 
tării, după ce atîtea veacuri 
am lucrat la propria noastră 
istorie, ne socotim în drept 
să spunem că ancorarea 
adincă în propria noastră 
ființă liberă și unită prin 
atîtea Si atîtea lupte a ro
dit o Românie la înălțimea 
visului sacru ai înaintași
lor. pe măsura harnicilor 
ei fii de azi.

Da. sîntem mal buni si 
mai vrednici de atunci 
Încoace, roadele materiale 
Si spirituale, bunuri ale 
tuturor, o adeveresc cu 
prisosință. Am construit 
atitea, am creat noi si noi 
frumuseți născute, toate 
din leagănul etern al uni
rii. Poezia, pictura, muzica, 
toate artele sint si ele. prin 
maxima lor înflorire, roa
dele unirii. Numai Unirea 
a putut sta la temelia va
lorilor cu care ne mindrim. 
valori în arte și știin
ță. deopotrivă universale. 
Ne-am pus pe lucru, am 
refăcut ctitorii aflate în 
paragină, am ridicat alte
le noi. ctitorii ale acestor 
ani de măreață istorie. 
Populația tării a crescut, 
satele, ca mătci ale nea
mului. și-au trimis fiii la 
învățătură, pămintul nos

tru a rodit si el prin hărni
cia brațelor noastre. Sîntem 
o națiune creatoare în Eu
ropa, recunoscută si apre
ciată. iar aceasta este 
garanția că sintem pe dru
mul cel bun. drumul des
chis de roata lui Horea, 
drumul consolidat de 
luptele si munca înaintași
lor. de marile noastre 
creații contemporane.

Am străbătut și eu ca 
atîtia dintre scriitorii de 
astăzi tara în lung si-n 
lat. Zilele acestea am fost 
cu cartea mea ultimă la 
întâlniri cu cititorii mei și 
am văzut încă o dată ce 
hrană spirituală căutată 
este poezia.' cit de multi 
sint cei care se luminează 
de luminile ei. Un popor 
care-si iubește și memo
rează cu miile poezia scri
să aici, la noi. de către 
poeți ai acestui pămînt. 
este un popor tînăr si 
viguros.

De 65 de ani sîntem 
aici mai acasă ca oricînd. 
De 65 de ani știm mai bine 
ca oricînd că nicăieri geniul 
creator nu rodește mai bine 
și mai înalt ca pe solul na
tal. solul moșilor și stră
moșilor noștri, pămintul 
sfințit cu jertfa celor ce au 
luptat pentru neatirnare si 
Unire. Avem un acasă 
al nostru, avem Patria 
strămoșilor. România so
cialistă de azi, țară a uni
tății întregului popor, 
în jurul partidului, al pre
ședintelui tării ; avem tra
diția noastră cinstită și cu
rată întrupată în istoria 
ponorului român : sîntem 
aici. împreună, fii ai ace
leiași patrii, hotărițl să 
lucrăm întru cinstirea și 
sporirea avuției ei.

Mari si definitive, roa
dele Unirii, act al volntfei 
întregului popor român, se 
vădesc în România de azi 
— tară liberă, tară a păcii, 
tară veșnic înfrumusețată 
de geniul creator al fiilor 
ei strîns uniți.

Omagiu unirii și unității poporului
O lucrare de artă Închi

nată unor fapte adine în
scrise in memoria naționa
lă este un act solemn. Un 
act de solidaritate a con
temporanilor ou lupta pa
triotică a înaintașilor, do
vada unei opțiuni morale 
în aprecierea faptelor isto
riei. Semnificațiile unui a- 
semenea gest sînt sporite 
atunci cind pictura, sculp
tura sau gravura aduc pri
nosul de recunoștință fată 
de lupta neprecupețită a 
înaintașilor, când omagiază 
eroi ai poporului care au 
contribuit prin lupta lor la 
făurirea statului national 
unitar român. Un astfel de 
omagiu este ampla expozi
ție cu caracter retrospectiv 
deschisă în sălile Dalles.

împlinirea celor 65 de ani 
de la momentul istoric al 
votului prin care Marea A- 
dunare Națională întrunită 
la Alba Iulia consfințea 
unitatea de stat a români
lor constituie prilejul reme
morării tuturor etapelor 
importante ale istoriei 
noastre, etape care au 
subliniat, rind pe rînd. fap
tul că pămintul românesc a 
fost o vatră nestrămutată 
de muncă si cultură.

Momente mari ale isto
riei noastre naționale, in- 
cepind cu întemeierea sta
tului unitar dac sub condu
cerea luâ Burebista. conti
nuând cu realizarea. în anul 
1600. a primei uniri a celor 
trei provincii românești de 
către Mihai Viteazul si cu 
Unirea Moldovei cu Munte
nia. din 1859. cu momente
le mari ale luptei pentru 
independentă, pentru drep
tate si libertate socială sînt 
temele care, în sălile Dalles, 
conturează cu mijloace ar
tistice variate imaginea vie 
a istoriei de luptă si de 
muncă pentru construirea 
societății românești de as
tăzi. Ele afirmă, o dată mai 
mult, pe planul artei ge
neroasa tradiție a lucrări
lor inspirate din momente

le hotăritoare ale Istoriei 
interpretate dintr-un punct 
de vedere contemporan, cu 
mijloace de exprimare con
temporană. De la evocarea 
unor erai din trecutul de 
luptă al poporului român 
pentru dreptate si libertate 
socială la consemnarea 
unora din realizările impor
tante ale epocii noastre, de 
la imagini simbolice în\ >s- 
tite cu capacitatea de a 
sugera ideea de unitate na
țională la aspecte ale lup
tei pentru pace, vizitatorul 
sălilor Dalles este confrun-

Pe marginea expoziției 
din sălile Dalles

tat cu un variat repertoriu 
tematic.

Concepută ca o amplă 
panoramă a momentului 
plastic actual, ca o cuprin
zătoare imagine a preocu
părilor artiștilor de astăzi 
și de aici, expoziția atrage, 
o dată mai mult, atenția a- 
supra faptului că actul de 
creație artistică implică 
cunoașterea aprofundată si 
participarea activă la con
struirea societății contem
porane. Cîteva lucrări an
tologice din istoria picturii 
românești : ..România re
voluționară" de C. D. Ro
senthal. aspecte ale .războ
iului de independentă fixa
te în culoare de Nicolae 
Grigorescu, „Semnarea A- 
pelului pentru pace" de Că
rnii Ressu sau „1 Mai li
ber" de Alexandru Ciucu- 
rencu punctează preocupa
rea pentru istoria de ieri a 
tării prin lucrări de inten
să vibrație, care trăiesc 
prin stringenta expresiei 
plastice. Prezentate printre 
lucrările foarte numeroase 
ale artiștilor contemporani, 
ele accentuează totodată 
ideea de continuitate. Con
tinuitate nu înseamnă în 
acest caz continuitate a for

mulării. ci Înseamnă sensi
bilitate pentru evenimente 
ale istoriei noastre, pentru 
viata oamenilor de ne acest 
pământ. Este vorba de o 
sensibilitate care înregis
trează lucruri în aparentă 
inefabile, lucruri care si-au 
lăsat amprenta pe tot ceea 
ce ne înconjoară. Există 
desigur elemente definito
rii. determinante pentru 
definirea spiritualității ro
mânești : un spume simț al 
echilibrului, aT armoniei, o 
căldură pe care nu le afli 
in altă parte. Cele mai pre
țioase realizări ale ultimi
lor ani s-au remarcat ne 
linia acestei continuități 
prin viziuni care au reușit 
să capteze fiorul si colora
tura. atitudinea si dezinvol
tura specifice tradiției. Este 
ca si cum în ele s-ar fi 
strămutat ceva din spiritul 
locului, ca si cum ne-ar 
oferi prilejul să colindăm 
mereu spațiul românesc 
intr-o continuă si posibilă 
regăsire.

Cu conștiința mai vie ca 
oricînd că. alături de toți 
cetățenii patriei, fiecare ar
tist pășește cu întreaga-i 
putere creatoare oe o nouă 
treaptă din istoria patriei, 
cu conștiința că în fruntea 
ei se află cel mai dăruit 
călăuzitor al unui glorios 
destin, numeroși creatori 
au conturat în lucrările lor 
chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Prezenta sa 
neobosită in mijlocul oa
menilor. acolo unde pulsea
ză intens sevele vitale ale 
întregii noastre națiuni, a 
fost si este pretutindeni. în 
lucrări, luminată de căl
dura din inimile oamenilor 
oare-l înconjoară. Alături 
de toate lucrările expoziției 
aceste imagini depun măr
turia unei ample enonei na
ționale, care, pornind de la 
faptele unui trecut glorios, 
cumulind realizări ale pre
zentului. poate fi proiecta
tă, departe. în viitor.

Marina PREUTU
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Din falnici munți ce fruntea ți-o-nalță către soare 
Un cîntec de lumină ți caldă sărbătoare 
Coboară către dealuri de roade încărcate 
Și-apoi cuprinde cîmpul cu spicele bogate.

E Cîntecul Unirii în vatra milenară 
Și-i dragostea adîncă pentru această țară 
Lăsată moștenire în strămoșești hotare 
De Mircea și de Ștefan și de Mihai cel Mare.

Am fost uniți în cuget din vremile bătrîne,
Un cîntec a fost țara : „Deșteaptă-te, Române I 
Pe Cîmpul Libertății, la Alba, dor sublim
A glăsuit : „Cu Țara noi vrem să ne unim I".

CÎNTEC DE UNIRE

De-aceea frați noi sîntem pe-acest meleag de țară 
Și inima fierbinte ni-i strună de vioară, 
Sîntem stăpîni și fauri de rod ți bucurie 
in preafrumoasa țară, eterna Românie.

Viorel COZMA

CREȘTI MÎNDRĂ, 
TARA MEA!

Din nou acum să te gîndesc mă-ncumet 
doar pe măsura veacului acest, 
cum treaz auzul prinde într-un sunet 
acordul fiecărui tînăr gest.

O, patrie, tărîm de dor din care 
poemul ți-a deschis spre cer tulpina, 
tu-nsemni ți linițte ți desmierdare 
și pentru ochii mei însemni lumina.

Coline line cu livezi in stoluri 
chematu-m-au să le culeg ades, 
orațe plăsmuind prin ani simboluri 
trec vieții noastre trainic înțeles.

Sub frunte încă lupte se mai dau 
pentru-adevăr și pentru libertate, 
eroii nici o clipă tihnă n-au 
distinct e glasul lor azi în cetate.

Gindindu-te, râmin mereu cu tine, 
precum demult părinții m-au deprins, 
să-mi fie lingă pragul casei bine, 
să nu mă las bătut de vînt și-nvins...

Sub cer de-azur ca o fîntînă sui 
cu apă limpede oricînd ți bună, 
mețterii mari îți dăltuiesc statui, 
în tril privighetori te încunună.

Timpla înalt la orizont cutează 
să te viseze tot mai mult o stea, 
la ceas de ziuă, cînd păduri vibrează, 
crești mindră ți frumoasă, țara mea I

George CHIRILA

TE VOM SLUJI UNIȚI
Pămînt natal, obida atitor vremuri grele 
ți-a apăsat poporul, dar nu l-a zmuls din loc 
căci a știut urgie și nedreptăți sâ-nfrunte 
și să-și reverse dorul pe fluiere de foc.

Istoria ți-ai scris-o cu plugul ți cu spada 
ca să se-arate zorii pe-al tău străbun meleag 
ți ceasul biruinței să-ți fluture balada 
culorilor române pe-al libertății steag I

Ca visul tău de aur să-ți afle împlinirea 
atîtea jertfe scumpe la temelie-ai pus. 
Mai tare decît stînca ți-a fost ți îndîrjirea 
de-a-ți duce in lumină stindardul cit mai sus.

Pămînt al cutezanței ți al unirii noastre 
de tine-ntotdeauna am fost nedespărțiți. 
Prin tine-ntotdeauna am biruit dezastre I 
Pe tine-ntotdeauna te vom sluji uniți I

Franz LIESHARD
(în românește 
de Victor TULBURE)

LA ALBA IULIA
Ninge cu trandafiri la Alba în cetate 
e viscolul înalt de trandafiri — 
la ceasul sfint de sfintâ libertate 
sub semnul veșnicei Uniri I
Nicicînd Carpații n-au oprit privirea 
nici pasul nu s-a frînt în trecători 
Carpații-s șira trupului, Unirea 
luminii albe-n cele trei culori
N-au fost doar una sută mii români 
ci România însăși a venit cu țara 
din timpi, din multe mii de săptâmîni 
purtînd sub sarici aspre primăvara
Ninge cu trandafiri la Alba ir cetate 
și parcă-l vezi pe Domnul celor trei Idei 
spărgind în pumni zăvoare ți lăcate 
plîngind tot plinsul alor mei I
Ninge cu trandafiri la Alba pe cîmpie 
cimpia-i cer, grădină peste neam 
te simt în sînge, dulce Românie 
ești cîntecul dinții pe care-l am.

Cornel UDREA
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ALBA IULIA

Manifestare omagială a tineretului 
consacrată sărbătoririi Unirii

Peste 22 000 de tineri din toate ju
dețele tării — înfrățiți in muncă, 
cuget $1 simțire — au sosit, joi, 1 De
cembrie, pe meleagurile încărcat.e de 
istorie și legendă ale municipiului 
Alba Iulia pentru a cinsti aniversa
rea a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român.

am- 
C.C.

Cu acest prilej a avut loc o 
plă manifestare, organizată de __
al U.T.C., care a cuprins un specta
col complex de evocare la obeliscul 
„Horia, Cloșca și Crișan", statuia lui 
Mihai Viteazul și „Platoul Romani- 
lor“. Au luat cuvintul reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului 
și participant! 
Unirii, care a 
cembrie 1918.

Comunist, istorici 
la marele act al 
avut loc la 1 De- 
Vorbitoril au In-

fățișat pe larg principalele momente 
ale luptei seculare duse de poporul 
român, de cele mai înaintate forțe 
din Moldova, Muntenia și Transil
vania, pentru dreptate socială, pen
tru făurirea statului național unitar 
român.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Din Alba Iulia, străveche vatră de cultură și civili
zație românească, simbol dintotdeauna și pentru tot
deauna al poporului român de a trăi în libertate și 
unitate, reprezentanți ai tinerilor din intreaga tară, 
participant! la manifestarea omagială organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist, consacrată aniversării 
a 65 de ani de la făurirea statului național unitar 
român, exprimă cu vibrantă emoție patriotică întreaga 
lor recunoștință pentru lupta de veacuri dusă de 
strămoșii noștri întru împlinirea acestui mare și 
statornic ideal, care a animat gindul și fapta marilor 
noștri înaintași, punindu-și pecetea asupra însuși des
tinului nostru istoric, caracterizat prin acțiune hoiărită, 
plină de sacrificiu, pentru dreptul de a fi stăpinl în 
propria noastră țară.

în aceste clipe de înălțătoare sărbătoare rememorăm, 
cu emoție și înaltă cinstire, figurile luminoase ale tutu
ror celor care, generații Ia rind, prin luptă animată de 
înălțătoare aspirații, nemărginit devotament, ardent 
patriotism, neostenită trudă și generos sacrificiu, au 
ridicat prin Marea Unire din 1918 o columnă nepieri
toare istoriei noastre naționale.

Cinstind faptele pline de eroism ale înaintașilor, tî- 
năra generație a patriei aduce un profund omagiu 
Partidului Comunist Român, care și-a asumat misiu
nea istorică de a conduce lupta maselor populare pen
tru libertate și dreptate socială, pentru edificarea pe 
pămintui României a societății noi, socialiste. Sîntem 
mindri că trăim și muncim in epoca inaugurată de cel 
de-al IX-Iea Congres al Partidului Comunist Român, 
denumită pe drept cuvînt Epoca Nicolae Ceaușescu, 
cea mai fertilă și bogată in mărețe înfăptuiri, legată 
nemijlocit de strălucita dumneavoastră activitate des
fășurată în fruntea partidului și statului nostru.

în deplină consonanță cu voința întregului nostru 
popor, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — simbol al unității și libertății 
noastre — de sentimentele de profundă recunoștință și 
nemărginită dragoste pentru neobosita activitate pe 
care dumneavoastră o puneți cu vibrant patriotism și 
consecvență revoluționară in slujba progresului și civi
lizației națiunii noastre socialiste, adresindu-vă cele 
mai respectuoase mulțumiri pentru minunatele condi
ții de muncă și viață, de afirmare multilaterală de 
care beneficiem în societatea noastră. în conștiința 
noastră de tineri revoluționari, îndemnurile pe care ni
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O demonstrație a 
posibilități

marilor

Cum precizam și In cronica noastră 
transmisă de la Bratislava și publi
cată în ziarul de joi, ora tirzie la 
care s-au încheiat meciul și obiș
nuita conferință de presă nu ne-a 
permis să oferim cititorilor prea mul
te amănunte de la fața locului. Re
venim, deci.

...Imediat după minutul 94 sau 95 
sau 96 (cit o fi fost cu prelungiri cu 
tot, că nu mai știam de noi), tot ei, 
jucătorii — care luptaseră indirjit și 
la cea mai înaltă tensiune — și-au 
revenit primii din uluială și euforie : 
s-au strîns grup și — în frunte cu 
tinerii și bravii lor antrenori Mircea 
Lucescu și Mircea Radulescu — au 
făcut turul stadionului, salutind pu
blicul local și mulțumind miilor de 
susținători veniți din țară. Abia apoi 
s-au îndreptat spre vestiare.

...Tot în acel final nemaipomenit, 
am consemnat o scenă care spune 
multe : antrenorul Lucescu șl jucă
torul Augustin (cel care abia intrat 
în joc a greșit o pasă care a pus pe 
picior greșit apărarea noastră și a 
condus la egalare) se îmbrățișau și se 
sărutau fericiți, amîndoi plingînd de 
bucurie. Ni s-ă părut că această sce
nă spune multe despre coeziunea su
fletească a actualului lot național.

...Conferința de presă asupra me
ciului a fost deosebit de interesantă. 
Antrenorul învingător (Mircea Lu
cescu) a spus că e fericit, că mulțu
mește partenerilor pentru modul 
„fair" in care și-au jucat șansele, că 
la această calificare au contribuit toți 
tricolorii ce-au evoluat in echipa 
națională pe parcursul celor opt me
ciuri din preliminarii, că acest suc
ces a fost posibil in condițiile mereu 
mai bune create și asigurate fotbalu
lui in România. Antrenorul învins 
(Francisc Havranek) a recunoscut că 
n-a putut dejuca, deși a încercat, 
tactica eficace a puternicei echipe 
române, a precizat că nu are nimio 
de reproșat fotbaliștilor săi, „care au 
făcut tot posibilul și imposibilul", și 
a evidențiat pe Ștefănescu, Boloni, 
Cămătaru, Lung și Rednic. Imediat 
a urmat un moment aplaudat : 
Fr. Havranek a spus că, după cum 
a pregătit și condus acest greu meci 
decisiv, tinărul său coleg român arată

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30; 
(sala Atelier) : Rime de mătase — 19; 
(sala Batiștei) : Idolul șl Ion Ana
poda — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Frederic Aguessy (Franța) — 
19; (sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice" : Maria Bâldea — harpă, 
Ana-Maria Deveselu — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 37) : Lucia di 
Lammermoor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) t 
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Furtuna 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiel — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) î 
Baladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

Vorbitorii au adus un profund o- 
magiu Partidului Comunist Român, 
care și-a asumat misiunea istorică 
de a conduce masele largi populare 
la victoria finală în lupta pentru 
eliberare socială și națională, pen
tru făurirea societății socialiste pe 
pămîntul românesc.

Au fost subliniate marile realizări 
obținute de poporul român, îndeosebi 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. de cind în frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. patriot 
Înflăcărat, militant neobosit pentru 
înflorirea multilaterală a națiunii 
române, continuator al operei ma
rilor ctitori ai statului român unitar 
și independent, al luptei pentru afir
marea lui liberă, demnă și suverană 
In lume.

Exprimînd deplina adeziune a În
tregului tineret al tării la întreaga 
politică externă a Partidului Comu
nist Român, participant^ la această 
manifestare au dat glas mîndriei pa
triotice pentru neobosita activitate 

le adresați permanent de a cinsti memoria înaintașilor 
noștri, patriotismul lor fierbinte, care i-a animat de-a 
lungul întregii noastre istorii în lupta pentru apărarea 
independenței și realizarea unității naționale, de a 
munci și învăța și-au dobindit drept de cetate repre- 
zentind focul sacru al întregii noastre gindiri și acțiuni 
consacrate cauzei făuririi socialismului și comunismu
lui pe pămintui românesc.

Pentru toți tinerii țării, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezentați 
Omul-Erou care și-a consacrat întreaga viață și acti
vitate împlinirii mandatului dat de generațiile de îna
intași de a făuri o Românie a progresului, omeniei și 
optimismului, o țară in care, cu demnitate, consecvență 
și curaj, se realizează măreața operă de ridicare a 
patriei noastre pe cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației.

Exprimind și cu acest prilej adeziunea noastră de
plină la întreaga politică externă al cărei neobosit 
arhitect și promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, vă mulțumim din 
adincul inimilor noastre pentru vigurosul demers in
ternațional pe care îl desfășurați în numele apărării 
păcii, al vieții, al dreptului sacru al tuturor popoarelor 
de a fi libere, de a se putea angaja, fără rezerve, pe 
calea progresului economic și social, pentru împlinirea 
aspirațiilor lor de bunăstare și fericire. în aceste mo
mente cruciale pentru întreaga omenire, sîntem mindri 
că dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, exemplu strălucit de promotor al 
păcii și libertății, manifestind permanentă grijă față 
de viiiorul generațiilor de azi și de mîine, acționați 
cu fermitatea și consecvența ce vă caracterizează .pen
tru unirea tuturor forțelor progresiste din întreaga 
lume, în lupta pentru dezarmare și pace, eliberarea de 
pericolul nuclear, pentru asigurarea dreptului suprem 
al oamenilor — dreptul la viață.

Angajați cu tot patosul nostru revoluționar în isto
rica epopee a construcției socialiste, ale cărei realizări 
definesc astăzi un nou chip țării, urmind neabătut 
luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcă
rat și revoluționar consecvent, tinerii României/socia
liste — români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți — fac legămint solemn să servească neabătut cau
za partidului, poporului și a țării, să-și consacre gin- 
durile, capacitățile și eforturile lor pentru edificarea 
mărețului program de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămintui 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

PARTICIPANT!! LA MANIFESTAREA OMAGIALA DE LA ALBA IULIA 
DEDICATA ANIVERSARII A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI 
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că de pe acum este un antrenor 
mare ; M. Lucescu a replicat, politi
cos și îndatoritor, că n-a făcut alt
ceva decît ce-a făcut și reputatul teh
nician cehoslovac in mai la Bucu
rești : pornind de la premisa că în 
două săptămini nu se poate schim
ba structural și conceptual jocul unei 
echipe, a urmărit și a studiat dispu
nerea tactică a adversarilor, traiec
toriile pe care s-au mișcat ei în me
ciul cîștigat cu Italia — și a proce
dat in consecință (printre altele, a fo
losit și el doi fundași laterali, dintre 
care unul și cu sarcini de mijlocaș). 
Ziariștii prezenți au avut, într-ade-

Secvențe fotbalistice 
din Bratislava

văr, certitudinea că au In față doi 
antrenori inteligenți și foarte buni 
profesioniști !

...După meci, conducerea delega
ției române a mers la cabina brigă
zii de arbitri din R.P. Ungară și a 
mulțumit pentru deosebita competen
ță și perfecta obiectivitate cu care a 
fost condusă partida. Iar arbitrului 
Balotai Karoly i s-a înmînat un bu
chet cu 48 de garoafe. Semnificația 
lor ? Cunoscutul cavaler ăl fluieru
lui împlinește 48 de ani. El a vrut să 
se retragă, dar U.E.F.A, i-a solicitat 
insistent să rămînă in activitate. Ar
bitrul Palotai a felicitat echipa 
României pentru tenacitatea și pu
terea de luptă admirabile, pentru su
perioritatea tactică evidentă.

...Vorbind de meciul în sine, cro
nicarul se simte dator să pună în va
loare și cifrele pe care și le-a notat, 
în prima repriză, gazdele au expe
diat spre poartă trei șuturi (unul 
afară și două în brațele lui Lung), 
nici unul nefiind periculos ; ai noștri 
au avut o bară și alte două ocazii 
cind cu toții văzuserăm mingea în 
plasă. In repriza Secundă, jucătorii 
cehoslovaci au presat copios, ce-i 
drept, în primele și in ultimele 10

Magheru) : Karamazovll — 18,30;
(sala Studio) ; Cinci romane de amor
— 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19; (sala Glu- 
leștt, 18 04 85) : Pălăria florentină
— 18.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
el dv. — 19.30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Corina — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Șl cu Daniela, zece — 10; Pinocchio
— 17.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatru! evreiesc de stat (20 39 70) : 
Prin soare ca fluturii (spectacol de 
versuri) — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : In- 
tllnlri muzicale — 18,30.
• Circul București (110130): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30. 

desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru apărarea 
păcii, pentru ca fiecare popor să se 
poată angaja fără rezerve pe calea 
progresului economic și social.

In continuarea acțiunilor care au 
avut loc, actori ai teatrelor naționale 
din București. Iași și Cluj-Napoca, 
precum și formații artistice de ama
tori din județul Alba au prezentat 
spectacole evocatoare la principalele 
monumente și locuri istorice din 
Alba Iulia legate de istoria noastră 
națională.

Seara, pe „Platoul Romanilor" din 
Cetatea de la Alba Iulia. a avut Ioc 
un spectacol omagial.

Intr-o atmosferă entuziastă, de vi
brant patriotism, participants la 
grandioasa manifestare de la Alba 
Iulia au adresat TOVARĂȘULUI . 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o telegramă : 

minute, dar am numărat 11 comere și 
numai trei șuturi pe spațiul porții 
(unul — gol, două apărate magistral 
de Lung), in rest mingile lor au 
ocolit poarta noastră ; ai noștri au 
deschis scorul și au risipit alte două 
ocazii.

...în drum spre țară, în avion, to
varășul Nicolae Stan — vicepreședin
te al C.N.E.F.S. și. conducătorul de
legației — ne declara că meritul este 
deopotrivă al jucătorilor și antreno
rilor, care au muncit formidabil, cu 
seriozitate și multă dăruire, nu nu
mai în pregătirea și susținerea aces
tui ultim joc decisiv, ci in general 
în ultimul an de zile : „Toată ad
mirația pentru acest lot talentat și 
serios, în care ne punem nădejdi în
dreptățite nu numai pentru Europe
nele din Franța și pentru Mondia
lele din 1986, dar și fiindcă prin re
zultatele sale poate înrîuri dezvol
tarea viitoare a fotbalului nostru in 
care mai avem atit de mult de mun
cit și de îndreptat".

...La sosire, pe aeroportul Otopeni 
(dincolo de furcile nopții de 
miercuri), echipa noastră națională a 
avut bucuria și onoarea să fie întîm- 
pinată sărbătorește de publicul bucu- 
reștean, de oficialități. Am notat 
două scene care și ele sînt pline de 
semnificații : Ilie Bălăci și-a întîm- 
pinat și felicitat colegii de lot cu 
lacrimi în ochi, promițînd că la Pa
ris va juca și el ; antrenorul Cor
nel Dinu l-a îmbrățișat pe antreno
rul Mircea Lucescu și l-a condus de 
braț (promițindu-i tot sprijinul !).

...Evident. însemnările noastre ar 
mai putea continua. Ne oprim însă, 
aici, subliniind — cum scriam și în 
finalul transmisiei de ieri — do
rința și necesitatea ca exemplul stră
lucit al rezultatelor obținute de echi
pa națională să indemne la muncă 
asiduă și la seriozitate toate echi
pele noastre de club, de lot, toate 
eșaloanele, iar actualul moment fa
vorabil din fotbalul nostru să fie fo
losit cu pricepere și eficientă pentru 
mai buna așezare și dezvoltare a a- 
cestui atit de popular sport.

Gheorghe MITROI

cinema
• Ecaterina Teodoroiu : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Felix și Otilia : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12; 16; 19.
• Columna : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16; 19.
• Fructe de pădure : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; (3,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
• Lovind o pasăre de pradă : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Baloane de curcubeu : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastrei

Primul ministru al guvernului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, s-a intors in Capitală

sArbAtoarea naționala a republicii

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care a e- 
fectuat o vizită oficială in R.P. Chi
neză si R. P. D. Coreeană, s-a întors, 
joi după-amiază, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Ion Dincă, prim

Cronica zilei
Joi. tovarășul Ștefan Birlea. pre

ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. a avut convorbiri cu Ahmed 
Suleiman Abdallah, ministrul plani
ficării naționale al Republicii De
mocratice Somalia, care face o vi
zită în țara noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul convorbirilor din luna iu
lie 1983 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar'general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Mohamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președintele

t V
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Teleșcoală
15,25 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15,35 Rezultatele tragerii Loto
15,40 Muzică populară
15,50 Desene animate

De la C.E.C.
Prin contul curent personal Casa 

de Economii și Consemnatiuni 
pune la dispoziția populației un 
instrument modem de păstrare a 
economiilor bănești și de plăți pe
riodice și ocazionale.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază de avantajele 
generale ale economisirii la C.E.C. 
și anume : garanția statului asupra 
sumelor depuse, păstrarea secretu
lui depunerilor și al operațiilor 
efectuate, imprescriptibilitatea de
punerilor etc. Pentru sumele de
puse în conturile curente perso
nale, titularii beneficiază și de o 
dobindă anuală de 3 la sută.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de 
Economii și Consemnatiuni efec
tuează în mod gratuit, in limita su
melor din cont, diferite plăți perio
dice către unitățile prestatoare de 
servicii, ca : plata abonamentului 
de telefon, radio, televizor, costul 
consumului de energie electrică și 
de gaze, chiria, costul unor pres
tații etc.

In acest scop titularii trebuie să 
se adreseze în scris organizațiilor 
socialiste beneficiare, cărora le so

„Românii și-au pus în valoare dinamismul lor 
obișnuit, asociat cu un fotbal precis44 

Noi comentarii ale ziarelor și agențiilor 
de presă

Comentatorii sportivi ai ziarelor și 
agențiilor internaționale de presă 
continuă să aprecieze elogios perfor
manța echipei de fotbal a României.

Intr-o amplă revenire pe marginea 
partidei de la Bratislava, agenția 
France Presse scrie, printre altele : 
„Pe un teren greu, noroios, românii 
Si-au pus in valoare dinamismul lor 
obișnuit, asociat cu un fotbal precis. 
După o primă repriză in care nu s-a 
inserts nici un gol, dar marcată de o 
superbă acțiune a atacantului român 
Gabor, care a șutat in bara din stin
gă porții lui Hruska, in cea de-a doua 
parte a jocului echipa Cehoslovaciei 
a dezlănțuit un puternic presing asu
pra apărării române, însă aceste 
eforturi n-au avut drept rezultat decit 
șapte comere in 15 minute. Puțin 
după aceea Geolgău a pus capăt spe
ranțelor Cehoslovaciei, marcind un 
gol superb. Punctul egalizator, mar
cat in minutul 85 de Luhovy. nu a 
schimbat cu nimic situația : echipa 
lui Mircea Lucescu va fi cea care va 
participa in Franța la faza finală".

Sub titlul: „Nu vom merge in 
Franța", ziarul „Rude Pravo" publi
că un amplu articol in care este 
subliniată comportarea bună a echi
pei române. „Trebuie să recunoaștem 
că românii au fost mai capabili decit 
italienii acum două săptămini, mai 
buni sub aspect tehnic și mai efi
cienți. Ei au jucat in viteză, dovedind 
totodată hotărire, iar rezultatul de 
egalitate este echitabil. Românii 
și-au demonstrat calmul chiar și in 
momentele mai dificile, in plus au 
acoperit bine mijlocul terenului și 
cind au avut prilejul au atacat pe
riculos".

După ce se arată ineficacitatea ma
nifestată de fotbaliștii cehoslovaci in 
prima repriză, articolul menționează 
că după pauză aceștia au atacat mai 
mult, dar jucătorii români s-au apă
rat excelent, necedind nici un metru 
din spațiul de joc fără luptă. Seria 
de lovituri de colț obținută de forma
ția gazdă a fost rezolvată cu succes 
de portarul Lung și apărătorii Ște

COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30.
• Balul de stmbătă seara : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Artista, dolarii și ardelenii : VII
TORUL (11 48 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Căruța cu mere: COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15.30; 17.30; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18.
• Loto-Prono ’82: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : SALA MICA A PA
LATULUI — 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Urgent, secret... : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Spectacol la comandă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Călătorul cu cătușe : CENTRAL 
(14 12 24) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lukas : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 19,30.
• Program de documentare i TIM
PURI NOI — 18.
• Hercule cucerește Atlantida : TO

MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Elvis: STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17.15; 19,30.
• 39 de trepte : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lanțul amintirilor : FAVORIT 
(45 3170) — 9,15; 12,15; 16,30; 19,30.
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 17,15; Adio, dar rămin cu tine
— 15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Atenție la' gafe ! : GRIVIȚA
(17 08 38) — 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Domnul miliard : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Albinuța : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, FE
RENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17,45; 20.
• Sindromul I ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 16; 19.
• Zile din trecut : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Despărțire temporară : LIRA 
(317171) — 15,30; 18,30.

viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Kang Ximing, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al

însărcinatul 
al R.P.D. 
membri ai

R.P. Chineze la București, și Bun 
Ben Sam, 
ad-interim 
București, 
ambasade.

cu afaceri 
Coreene la 
celor două 
(Agerpres)

Republicii Democratice Somalia, au 
fost analizate probleme vizind dez
voltarea in continuare a colaborării 
economice și cooperării româno-so- 
maleze in domenii de interes re
ciproc. lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale bilaterale.

In aceeași zi. oaspetele somalez a 
avut o întrevedere cu tovarășul Ion 
Teșu, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, in cadrul căreia au 
fost discutate aspecte privind inten
sificarea cooperării in domeniile agri
culturii și industriei alimentare din
tre cele două țări.

(Agerpres)

16,00 Emisiune in limba germană (par
țial color)

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Ac

tualitatea in economie
20,15 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român. România, patria tu
turor românilor prin voința în
tregii națiuni

20.30 Cîntece pe adresa dv.
20.40 Cadran mondial
21,00 Pagini din istoria teatrului româ

nesc
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

licită să remită documentele de 
plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise. 
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează in prealabil de 
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.

Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile 
se adresează direct unităților 
C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament 
enumerate, titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
in numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziția fiecărui titular la 
deschiderea contului. De asemenea 
titularilor de conturi li se pot eli
bera, la cerere, carnete de cecuri 
cu sumă limitată, cu ajutorul că
rora pot efectua plata mărfurilor 
cumpărate de la unele unități co
merciale. stabilite sau a unor pres
tații de servicii efectuate de orga
nizații socialiste. Tot pe baza car
netelor de cecuri cu sumă limitată, 
titularii cânturilor curente perso
nale sau beneficiarii cecurilor (pe 
numele cărora a fost emis cecul) 
pot face restituiri la oricare uni
tate C.E.C. din țară.

fănescu, Iorgulescu și Klein. „După 
o fază de atac a echipei noastre, a 
urmat imediat „dușul rece" : Boloni, 
inteligentul conducător de joc al se
lecționatei române, a trimis mingea 
lui Ungureanu avansat in atac și cen
trarea acestuia a fost respinsă de 
apărarea noastră înspre Geolgău, 
care a șutat puternic, deschizind 
scorul. In continuare fotbaliștii ce
hoslovaci au luptat cu stăruință, dar 
golul marcat de români le-a întărit 
acestora încrederea in forțele lor 
proprii și cu fiecare minut de joc ce 
se scurgea ei se apropiau de califi
care".

Ziarul „Lidova Demokracie" ajun
ge la concluzia că echipa cehoslova
că nu a putut stăpini din punct de 
vedere psihic meciul și că... „este bine 
că am obținut cel puțin un rezultat 
de egalitate, mai ales după ce am 
primit un gol".

MADRID 1 (Agerpres). — Intr-un 
articol pe trei coloane publicat de 
ziarul „Diario-16" cu o zi înaintea 
meciului de fotbal Cehoslovacia — 
România se arăta : „Eliminată cu 
greu in preliminariile campionatu
lui mondial, echipa României a tre
cut printr-o fază de transformări. Am 
văzut-o recent la Vigo și am fost im
presionați in mod plăcut de modul 
cum a jucat. Dispune de jucători cu 
certe calități individuale și de un 
antrenor tinăr și ambițios".

Toate ziarele spaniole au publicat 
joi rezultatul partidei de la Bratisla
va, relevindu-șe faptul că prin meciul 
egal obținut selecționata, română și-a 
îndeplinit obiectivul propus : ca
lificarea la turneul final de la Paris.

Sub titlul „România a obținut ca
lificarea. Cehoslovacia in dificultate 
pe teren propriu", ziarul sportiv 
„Marca" publică un amplu reportaj, 
in care se afirmă, printre altele : 
„Echipa României a aplicat la Bra
tislava tactica adecvată pentru a ob
ține un meci egal, cu marcaje stricte 
in zonele de pericol, cu o bună circu
lație a balonului la centrul terenului".

DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos 

Tovarășului SUFANUVONG 
Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Republicii Demo

crate Populare Laos, in numele Partidului Comunist Român, al Marii 
Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului 
laoțian sincere felicitări.

Poporul român, care a sprijinit lupta dreaptă a poporului laoțian pen
tru eliberare națională șl socială, se' bucură de rezultatele obținute de 
acesta in făurirea noii orinduiri sociale in Laos.

Folosind acest prilej, exprimăm convingerea că relațiile de prietenie 
și solidaritate dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
în interesul comun al popoarelor laoțian și român, al cauzei, generale a 
socialismului, independenței, păcii și colaborării internaționale.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Democrate Populare Laos, vă 
adresăm dumneavoastră și poporului laoțian prieten urarea de a obține, 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, succese tot mai 
mari în opera de construcție socialistă, în dezvoltarea economico-socială 
a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

, Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a VIII-a ani

versări a Zilei naționale a Republicii 
Democrate Populare Laos, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis o telegramă omo
logului său laoțian, Phoune Sipa-

Poporul laoțian sărbătorește as
tăzi împlinirea a opt ani de la pro- 
clamarea republicii. eveniment 
care, incununînd lupta sa îndelun
gată îrhpotriva colonialismului, a- 
poi a intervenției militare impe
rialiste și a regimului feudal, pen
tru eliberare națională si socială, 
a deschis calea dezvoltării indepen
dente si, în același timp, a făuri
rii unei orinduiri noi, superioare.

Sub conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, oamenii 
muncii au trecut la înfăptuirea 
unui amplu program de recon
strucție. pentru înlăturarea urmă
rilor războiului, concomitent cu a- 
doptarea unui șir de. măsuri în 
vederea consolidării puterii revo
luționare. Transpunerea in viată a 
planului economico-social trienal 
(1978—1980) a avut ca rezultat așe
zarea bazelor pentru refacerea șl 
dezvoltarea economiei, atragerea 
în circuitul agricol a unor supra
fețe abandonate vreme îndelungată, 
creșterea 'producției alimentare.

Cel de-al III-lea Congres al 
P.P.R.L. a stabilit ca principal o- 
biectiv făurirea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, elaborînd in 
acest sens un program de dezvol
tare a industriei si agriculturii, de 
aprofundare a transformărilor so
ciale progresiste. în cadrul acestor 
orientări au fost puse în funcțiu
ne noi capacități energetice ; con
tinuă lucrările pentru valorifica
rea potențialului hidroenergetic al 
tării. Se dezvoltă, de asemenea, 
alte ramuri ale industriei, fiind în 
construcție circa 80 de obiective 
mai importante. O preocupare prio
ritară o constituie dezvoltarea a- 
griculturii. recolta de orez de pes-, 
te un milion de tone obținută. în
deosebi prin extinderea irigațiilor, 
reprezentînd un succes de seamă 
pe linia eforturilor pentru atinge
rea obiectivelor stabilite în actua
lul cincinal. Realizări importante 
au fost obținute în lichidarea a- 
nalfabetismului si extinderea rețe

Z/IM NAȚIONALA j! EMIRATELOR ARABE UNITE

Excelenței Sale
Șeic ZAYED IBN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate poporului prieten al Emiratelor Arabe 
Unite.

Cu această ocazie exprim convingerea că și In viitor relațiile dintre 
țările noastre se vor dezvolta. în folosul celor două popoare, al catjzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Acum 12 ani. pe har
ta politică a lumii se 
înscria un nou stat 
independent, sub nu
mele de Emiratele 
Arabe Unite. în ciuda 
proporțiilor teritoria
le reduse (suprafața 
— 83 600 kmp, popu
lația — 1 milion
de locuitori). Emi
ratele Arabe Unite 
dispun de imense ză
căminte petroliere. 
Exploatarea acestei 
bogății naturale a în
ceput la sfirșitul ani
lor cincizeci, cind teri
toriul respectiv se afla 
încă sub dominație co
lonială. și a luat un 
deosebit avînt în pe
rioada ce a urmat pro
clamării independen
ței.

In mai puțin de 
un deceniu, extrac
ția de petrol a a-

tins cifra de 100 mili
oane tone anual. Emi
ratele Arabe Unite si- 
tuindu-se printre pri
mii zece producători 
mondiali de „aur ne
gru". S-a dezvoltată de 
asemenea, considerabil 
industria de prelucra
re a țițeiului și a ga
zelor naturale. La Ru- 
wais. așezare situată 
la 250 km vest de ca
pitala tinărului stat, a 
fost inaugurat în vara 
anului trecut unul din
tre cele mai importan
te complexe petrochi
mice din regiunea 
Golfului. El include o 
uzină de producere a 
gazelor naturale liche
fiate. o rafinărie, fa
brici de îngrășăminte. 
Autoritățile de la Abu 
Dhabi acordă. în ace
lași timp, o atenție tot 
mai mare diversifică

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 2 

decembrie, ora 20 — 5 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi rece, geroa
să noaptea In cea mal mare parte a 
tării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mal pronunțate la începutul intervalu
lui în regiunile sudice unde, local, va 
ninge, iar vintul va mai prezenta Inten
sificări viscolind zăpada. în celelalte 
regiuni, vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 

seuth, prin care ii adresează calde 
felicitări și urări de sănătate și suc
cese în activitate, exprimind, tot
odată, convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două tari se vor întări și dezvolta in 
interesul reciproc.

lei școlare : s-au pus bazele în- 
vâțămintului superior, la Vientia
ne aflindu-se in construcție primul 
institut politehnic din țară.

Aniversarea Zilei naționale a 
R.D.P. Laos prilejuiește poporului 
român reafirmarea sentimentelor 
sale de prietenie fată de poporul 
laoțian. Este bine cunoscut că 
partidul și statul nostru, poporul 
român s-au situat ferm alături de 
lupta dreaptă a poporului laoțian 
Împotriva intervenției străine si a 
reacțiunii interne, i-au acordat 
sprijin multilateral., salutind apoi 
cu satisfacție victoria sa istorică. 
In noile condiții s-au creat pre
mise favorabile extinderii relații
lor de colaborare dintre țările 
noastre, pe baza principiilor res
pectării independentei si suverani
tății naționale, egalității in drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc si în
trajutorării tovărășești.

Evenimente de cea mai mare în
semnătate în evoluția relațiilor ro- 
mâno-laotiene le-au constituit in- 
tîlnirile și convorbirile la nivelul 
cel mai înalt, prilejuite de vizita 
efectuată in Laos în 1978 de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și de 
vizita făcută anterior, in 1976, in 
tara noastră de către delegația de 
partid si guvernamentală laotiană. 
condusă de tovarășul Kayșone 
Phomvihane, secretar general al 
C.C. al P.P.R.L.. prim-ministru al 
R.D.P. Laos. Documentele încheia
te cu aceste prilejuri. înțelegerile 
la care s-a ajuns au deschis rodni
ce perspective dezvoltării colabo
rării ne multiple planuri intre 
România și R.D.P. Laos.

Cu prilejul celei de-a 8-a ani
versări a proclamării R.D.P. Laos, 
poporul român adresează poporu
lui laoțian calde felicitări si urarea 
de a obține noi și cit mai mari 
realizări în progresul patriei sale 
pe calea unei dezvoltări libere, in
dependente, a făuririi unei vieți 
mai bune, a edificării noii socie
tăți.

ABU DHABI

rii economiei naționa
le. creării unor ramuri 
noi. ca de exemplu 
prelucrarea aluminiu
lui. industria cimentu
lui. a otelului, alimen
tară etc.

Animat de binecu
noscutele și statorni
cele sentimente de 
prietenie față de po
poarele arabe, po
porul român urmă
rește cu simpatie rea
lizările obținute de 
Emiratele Arabe Uni
te pe linia dezvoltării 
economice si sociale, a 
făuririi unei vieți noi. 
Relațiile prietenești 
dintre cele două țări 
cunosc un curs ascen
dent. înscriindu-se ca 
o contribuție la cauza 
colaborării internațio
nale și a apropierii în
tre ponoare.

cuprinse Intre minus 15 șl minus 5 
grade, local mal coborlte, cele maxime 
vor oscila între minus 7 și plus 3 gra
de. Pe alocuri, In nordul șl centrul ță
rii, se va produce ceață cu depunere 
de chiciură. In București : Vremea va 
fi rece. Cerul va fi variabil, cu inno- 
rărl mal accentuate la Începutul inter
valului, cind va ninge viscolit. Vintul, 
tare în prima zl, va slăbi apoi din in
tensitate. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și minus 7 gra
de, mai coborlte in ultimele nopți, iar 
cele maxime vor oscila Intre minus 5 șl 
zero grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).
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Să fie oprită cursa înarmărilor nucleare, 
să se facă totul pentru înlăturarea
primejdiei unui război nimicitor!

I

Peste 400 000 de persoane au participat la demonstrația pentru pace și dezarmare desfășuratâ în orașul vest- 
german Hamburg

■

„înarmările sâ fie reduse la niveluri cît mai scăzute"
OPINII ALE VNOR OAMENI DE ȘTIINȚĂ Șl EXPERȚI MILITARI VEST- GERMANI

BONN 1 (Agerpres). — Concluzia 
care se degajă din depozițiile făcute 
de oameni de știință și experți mi
litari in fata Comisiei pentru 
apărare a Bundestagului reflectă 
faptul că actuala cursă a înarmări
lor este extrem de periculoasă și 
amenință să scape de sub control — 
relatează agenția U.P.l. Generalul 
vest-german Lothar Domroese. fost 
șef al Secției N.A.T.O. de planifi-

care pentru Europa, a 
că un război 
neconceput, 
in urma lui".

Klaus von 
de instrucție 
a apreciat că lumea trebuie să re
vină la conceptul unui potențial mi
nim de apărare mai înainte ca ac
tuala cursă a înarmărilor să scape 
de sub control.

declarat 
nuclear este de 

„Nu va rămine nimic

Schubert de la Școala 
militară din Miinchen

„Doctrinele militare ca cea pri
vind prima lovitură sau războiul 
nuclear limitat sînt lipsite de. sens 
întrucît orice conflict nuclear ' s-ar 
transforma instantaneu intr-o ca
tastrofă globală", a declarat, la rin- 
dul său, Rudolf Hartung, președin
tele organizației „Tinerii socia
liști". Astăzi, trei sferturi din 
populația R.F. Germania se pro
nunță împotriva rachetelor nuclea
re, a spus el.

„Să se renunțe 
la strategia atomica 1"
LONDRA. — Sesiunea de toamnă 
Consiliului britanic al bisericilor,a 

desfășurată recent la Londra, s-a 
pronunțat contra instalării de ra
chete cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Angliei. Cu o majoritate 
de 78 de voturi contra 8 și 5 ab
țineri, delegații la sesiune 
probat o declarație în care 
nul britanic este chemat să 
țe la strategia bazată pe 
mentul nuclear și să insiste 
gă toate țările membre ale N.A.T.O. 
să se angajeze să nu folosească 
primele arma nucleară. „Eu consi
der că instalarea de rachete cu 
rază medie de acțiune este unul 
din factorii cei mai destabilizatori 
din perioada postbelică" - a de
clarat de la tribună reprezentantul 
bisericii metodiste, Kenneth Great.

au a- 
guver- 
renun- 
arma- 

pe lin-

Primarii din S.UJL 
pentru negocieri 

de dezarmare
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

în cadrul lucrărilor congresului Li
gii naționale a orașelor din S.U.A., 
primarii a trei orașe americane au 
cerut președintelui Ronald Reagan 
să înceapă negocieri cu conducăto
rii sovietici in vederea reducerii 
pericolului unui război nuclear — 
transmite agenția Associated Press. 
Dutch Mortal, primarul orașului 
New Orleans, Andrew Young, pri
marul orașului Atlanta, și David 
Longhurst, primarul orașului Law
rence, din statul Kansas, in cane se 
petrece acțiunea mult discutatului 
film „A doua zi după...", ce înfăți
șează efectele catastrofale ale unei 
conflagrații nucleare, au declarat 
că vor cere Ligii naționale a ora
șelor să ia atitudine în problema 
înghețării armamentelor nucleare.

împotriva experimentării de rachete „Cruise" 
pe teritoriul Canadei

Sra . 'i i;;.'

l;

OTTAWA 1 (Agerpres). — Peste 
6 600 de persoane au semnat și lu
minat reprezentanților partidelor de 
opoziție din Parlamentul Canadei o 
moțiune de protest împotriva ex
perimentării de rachete americane 
„Cruise" pe teritoriul Canadei. In 
document se subliniază că încetarea 
unor asemenea experiențe consti
tuie un pas in direcția încetării 
cursei înarmărilor nucleare.

Pe de altă parte, circa 100 000 de 
persoane au luat parte la de
monstrațiile și mitingurile de pro
test desfășurate recent in 26 de ora
șe canadiene împotriva cursei înar
mărilor.

Fotografia de mai sus reprezintă 
o secvență de la demonstrația des
fășurată în orașul Montreal, în ca
drul căreia se purtau pancarte cu 
inscripția : „Nu experiențelor cu ra
chete -Cruise* in Canada !".
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Sub semnul prieteniei și colaborării rodnice 
dintre România și R.P.D. Coreeană

Dezvoltarea si întărirea continuă a 
prieteniei, colaborării și solidarită
ții cu toate statele socialiste repre
zintă. asa cum bine se știe, una din 
orientările programatice ale politicii 
externe a partidului si statului nos
tru. în acest cadru, România acor
dă prețuire relațiilor de prietenie si 
colaborare multilaterală cu Republi
ca Populară Democrată Coreeană, 
„un exemplu — așa cum arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
de raporturi între popoare libere $1 
independente care conlucrează și se 
întrajutorează frățește în edificarea 
noii orinduiri, în lupta pentru co
laborare și pace în lume". Rolul de
terminant. hotărîtor în extinderea și 
aprofundarea continuă a ansamblu
lui relațiilor româno-coreene 11 au 
întîlnirile si convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceausescu si tova
rășul Kim Ir Sen. hotărirlle si În
țelegerile. convenite cu aceste pri- 
leiuri jalonînd ample perspective de 
dezvoltare colaborării pe plan poli
tic. economic, tehnlco-științific. în ce
lelalte domenii de interes reciproc.

Pentru ambele părți reprezintă, de
sigur. un motiv de vie satisfacție 
faptul că relațiile româno-coreene 
urmează în mod statornic un curs 
ascendent. în acest sens, schimbul 
de mesaie prietenești dintre tova
rășul Nicolae Ceausescu si tovarășul 
Kim Ir Sen. prilejuit de primirea 
primului ministru al guvernului ro
mân, tovarășul Constantin Dăscălescu. 
care a întreprins în aceste zile o 
vizită oficială de prietenie in R.P.D, 
Coreeană, a dat o puternică expre
sie hotăririi celor două partide si țări 
de a acționa si în viitor pentru ex
tinderea în continuare a raporturi
lor bilaterale, pentru intensificarea 
colaborării pe plan international în 
vederea soluționării problemelor 
majore ale lumii contemporane, pen

tru Întărirea păcii, securității si în
țelegerii intre toate statele.

După cum s-a evidențiat în docu
mentele de mare importanță juridică 
convenite de cei doi șefi de stat — 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și R.P.D. Coreeană, semnat la Bucu
rești la 26 mai 1975. Declarațiile co
mune semnate la Phenian la 23 mai 
1978 și la 20 aprilie 1982 — funda
mentul trainic al legăturilor dintre 
cele două țări constă în stricta 
respectare a principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. Întrajutorării tovărășești și 
solidarității internaționale.

Un rol esențial în colaborarea 
multilaterală româno-coreeană revi
ne. fără îndoială, schimburilor co
merciale si cooperării economice, 
posibilitățile concrete de care dis
pun economiile celor două țări. în 
plină dezvoltare, oferind premise 
dintre cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea si în viitor a acestei co
laborări. Tocmai in acest spirit, cu 
prilejul vizitei primului ministru al 
guvernului român la Phenian s-a 
hotărit ca. începind încă din anul 
viitor, volumul schimburilor de măr
furi să înregistreze un ritm supe
rior de creștere, iar cooperarea eco
nomică să fie amplificată pe bază 
de lungă durată intr-o serie de do
menii cum ar fi : geologia, mineri
tul. petrolul, prin execuția de lu
crări de prospecțiuni șl explorări 
geologice, proiecte tehnologice, asis
tentă tehnică, livrări de utilaje și 
echipamente, construcțiile de mașini, 
energetica, industria electronică si 
altele.

Schimbul de vederi efectuat de cei 
doi șefi de guvern în legătură cu 
problemele majore ale vieții inter
naționale a prilejuit evidențierea

îngrijorării profunde a ambelor țări 
fată de deteriorarea gravă a situa
ției din lume, rezultat direct al po
liticii imperialiste de forță si domi
nație. de reîmpărțire a zonelor de 
influentă, al intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor. în acest 
context, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene a expri
mat o înaltă apreciere și sprijin de
plin fată de propunerile si activita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste îndreptate spre 
asigurarea păcii și securității, pen
tru eliminarea pericolului unui 
război nuclear în Europa, pentru 
oprirea amplasării pe continent de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune. pentru retragerea si distru
gerea celor existente, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, si în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, a bunei vecinătăți si colabo
rări. fără arme nucleare.

în același timp, primul ministru 
al guvernului român a reconfirmat 
întregul sprijin si deplina solidari
tate ale României socialiste față de 
propunerile si inițiativele tovarășu
lui Kim Ir Sen și ale R.P.D. Coreene, 
vizind crearea Republicii Confederate 
Democrate Koryo și reunificarea 
pașnică, democratică si independen
tă a tării, fără nici un amestec din 
afară, corespunzător intereselor fun
damentale ale poporului coreean, ca 
o contribuție la cauza păcii în aceas
tă regiune. în întreaga lume.

Este cum nu se poate mai clar că 
transpunerea in fapt a înțelegerilor 
si măsurilor convenite de comun 
acord va contribui la dezvoltarea 
în continuare a prieteniei si colabo
rării frățești româno-coreene. la 
cauza socialismului și păcii în lume.

Radu BOGDAN

Concepția și propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in problema denuclearizării 

Europei - prezentate premierului Italiei 
Consilierul președintelui Republicii Socialiste România 

primit de șeful guvernului italian
ROMA 1 (Agerpres). — La Palatul 

Chigi din Roma — sediul Consiliului 
de Miniștri italian — a avut loc un 
cordial schimb de mesaje între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de Miniștri 
italian, secretarul general al Parti
dului Socialist Italian, Bettino Craxi.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu i-au fost transmise pre
mierului italian un salut călduros si 
cete mai bune urări de sănătate și 
fericire.

La rindul său, șeful guvernului 
italian a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc șl sentimentele sale de 
stimă și deosebită prețuire pentru 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului român, 
pentru eforturile sale neobosite con
sacrate politicii de pace și dezarma
re, de destindere, încredere și largă 
colaborare internațională.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful gu
vernului italian, Bettino Craxi, a to
varășului Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Republicii Socialiste 
România. în cadrul întrevederii, care 
a avut loc cu acest prilej, au fost 
prezentate concepția președintelui

Nicolae Ceaușescu și propunerile 
României cu privire la căile și mo
dalitățile de rezolvare a situației 
grave care s-a creat în Europa, în 
ultimele zile, ca urmare a aducerii 
de noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune și trecerea la am
plasarea lor în unele țâri vest-euro- 
pene. a întreruperii negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva.

Premierul Bettino Craxi a dat o 
înaltă apreciere fermității și perse
verenței cu care România, președin
tele Nicolae Ceaușescu acționează 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete, retragerea și distrugerea celor 
existente, subliniind, în context, în
semnătatea noilor propuneri româ
nești. tn vederea continuării consul
tărilor în aceste probleme cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, premie
rul Bettino Craxi va face în curind 
o vizită la București.

La întâlnire a participat ambasado
rul României la Roma, Ion Constan- 
tinescu.

★
Trimisul special al președintelui 

Nicolae Ceaușescu, tovarășul Con
stantin Mitea. a avut, de asemenea, 
o convorbire pe aceeași temă cu 
Giulio Andreotti, ministrul afacerilor 
externe a'l Italiei.

PENTRU INSTAURAREA UNEI PĂCI IUSTE Șl DURABILE 
IN AMERICA CENTRALĂ

Luări de poziție ale unor personalități latino-americane
CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, președintele pa
namez Ricardo de la Espriella a 
menționat că va continua să depună 
toate eforturile pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile în Ame
rica Centrală — informează agenția 
Prensa Latina.

El a precizat că guvernul țării sate 
urmărește consolidarea climatului de 
liniște pe olan intern, pacea în ex
terior. la granițele naționale, fiind 
unul dintre obiectivele de prim or
din ale acestei politici. Este motivul 
pentru care vom depune eforturi in
tense în direcția soluționării pașnice 
a problemelor din regiunea centro- 
americană — a adăugat șeful statu
lui panamez.

CIUDAD DE MEXICO 1 (Ager
pres). — Apărarea păcii mondiale, 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, respectarea inde
pendenței și suveranității naționale a 
statelor, a dreptului la autodetermi
nare al popoarelor constituie direc
țiile prioritare ale politicii externe a 
Mexicului — a declarat în Senatul 
țării ministrul mexican al relațiilor 
externe, Bernardo Sepulveda — in
formează agenția Prensa Latina.

Această politică — a spus el — 
respinge zonele de influentă, ten
dințele de hegemonie și acțiunile 
războinice, în special în America 
Latină. Situația de încordare din 
zona Americii Centrate și a Carai
bilor poate avea grave consecințe

politice, economice șl sociale asupra 
Mexicului în cazul generalizării 
conflictului, a relevat Sepulveda, 
mentionind că, în acest context, țara 
sa depune toate eforturile, alături de 
Columbia, Panama și Venezuela. în 
cadrul „Grupului de la Contadora", 
avînd ca scop reglementarea pe cate 
pașnică a problemelor din regiune.

în intervenția sa, ministrul mexi
can a evidențiat, pe larg, pericolul 
pe care îl reprezintă actuala cursă 
a înarmărilor. îndeosebi a celor nu
cleare, pentru omenire, făcînd refe
riri la Europa, unde, prin desfășura
rea a noi rachete nucleare, se creea
ză pericolul izbucnirii unui război 
nuclear.

Creșterea 
economică.

★
șomajului, recesiunea 

sporirea necontenită a
datoriei externe au declanșat în
America Latină cea mai gravă cri
ză din ultimii 50 de ani — a decla
rat. la Ciudad de Mexico. Alfredo 
Costa-Filho. directorul general al 
Institutului latino-american al pla
nificării economice si sociale 
(I.L.P.E.S.). Pentru depășirea aces
tor probleme — a adăugat el — este 
necesară găsirea si aplicarea a noi 
modalități de cooperare între sta
tele de pe continent.

0 declarație a M. A. E. 
al R. P. D. Coreene

In sprijinul luptei poporului 
namibian pentru independență
Declarațiile primului ministru 

al Republicii Zimbabwe
HARARE 1 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a reafirmat hotărî- 
rea tării sale de a acționa pentru 
urgentarea accesului la independen
tă al Namibiei. în cadrul unei con
ferințe de presă organizate la Hara
re, la reîntoarcerea sa de la Delhi, 
premierul Zimbabwean a arătat că 
țara sa respinge condițiile impuse de 
regimul de la Pretoria în încercarea 
de a tergiversa eliberarea teritoriu
lui namibian, ocupat ilegal. Pro
blema Namibiei, a precizat Robert 
Mugabe, este exclusiv de compe
tența Organizației Națiunilor Unite 
și trebuie reglementată în baza re
zoluțiilor O.N.U.

Angola condamna 
acțiunile agresive 

ale R. S. A.
LUANDA 1 (Agerpres). — Impe

rialismul își intensifică acțiunile 
agresive împotriva Republicii Popu
lare Angola pentru a împiedica pro
cesul transformărilor revoluționare 
din tară — a declarat, la Luanda, 
președintele M.P.L.A,—Partidul Mun
cii si al R. P. Angola, Jose Eduardo 
dos Santos. El a relevat că în acest 
scop este folosit regimul minoritar 
rasist de la Pretoria. R.S.A. — a ară
tat șeful statului angolez — conti
nuă să ocupe ilegal o parte a terito
riului provinciei angoleze Cunene, 
întreprinde permanente acțiuni agre
sive la adresa Angolei, provocînd 
imense pierderi materiale și umane.

Jose Eduardo dos Santos a adre
sat un apel întregului popor angolez 
la unitate în jurul partidului, pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re, a independentei și suveranității 
tării.

SITUAȚIA
BEIRUT 1 (Agerpres). — Autorită

țile libaneze continuă contactele pen
tru redeschiderea aeroportului inter
national Beirut. închis joi pentru a 
doua zi consecutiv. Ele urmăresc 
neutralizarea aeroportului pentru a- 
sigurarea zborurilor, menționează a- 
genția M.E.N. Un acord in acest sens 
a fost realizat in cadrul unul comitet 
alcătuit din reprezentanți ai armatei 
libaneze, mișcării șiite „Amal“, mi
lițiilor druze ale Partidului Socialist 
Progresist.

Prevederile acordului, arată agen
ția. urmează să fie prezentate pen
tru ratificare părților interesate.

Pe de altă parte, agenția mențio
nează că și joi cursurile au fost sus
pendate în diferite școli din sectoa
rele de est si de vest ale Beirutului 
si în regiunea muntoasă.

Practici discriminatorii care agravează 
situația economică a țărilor în curs de dezvoltare 

Un document al experților „Grupului celor 77“
HAVANA 1 (Agerpres). — Pentru 

fiecare dolar investit direct in tăriile 
în curs de dezvoltare, societățile 
transnaționale scot profituri de 2,37 
dolari, fonduri care se scurg sore 
centrele lor din S.U.A.. statele vest- 
europene și Japonia — se arată in
tr-un document pregătit la reuniunea 
interguvernamentală a experților 
„Grupului celor 77“ în probleme fi
nanciare. de la Havana. Faptul că 
statele industrializate occidentale im
pun condiții în schimburile comercia
le și controlează fluxul financiar si 
tehnologic nu face decît să accele
reze procesul de îndatorare a țărilor 
în cuns de dezvoltare, datoria exter
nă totală a acestora atingînd în pre
zent fabuloasa cifră de 700 miliarde 
dolari. în 1982. numai achizițiile de 
tehnologie ale țărilor în curs de dez
voltare s-au ridicat la peste o treime 
din întreaga lor datorie externă.

Aceste cheltuieli financiare exce
sive devin și mai evidente dacă se ia 
în considerare că fondurile totale sub 
formă de investiții directe au fost în

tre 1970 si 1978 de numai 42 miliarde 
de dolari. în timp ce profiturile ob
ținute de societățile transnaționale in 
țările in cuns de dezvoltare au tota
lizat 100.218 miliarde dolari, situație 
ce explică în mare parte actuala criză 
social-economică a lumii a treia.

Analizind această tristă realitate, 
participantii la reuniunea „Grupului 
celor 77“ subliniază necesitatea for
mulării urgente a unei strategii des
tinate intensificării schimburilor co
merciale între țările în curs de dez
voltare. reducerii considerabile a im
porturilor lor prin asigurarea nece
sităților din sunse proprii, precum si 
creșterii investițiilor în realizarea 
unor proiecte de dezvoltare în ve
derea economisirii resurselor limitate 
de devize. De asemenea, actuala si
tuație a economiei mondiale reclamă 
inițierea unui dialog deschis, o voin
ță politică hotărită din partea țărilor 
„Grupului celor 77". menite să con
tribuie la extinderea cooperării din
tre ele — relevă agenția Prensa La
tina.

R. P. POLONĂ

Crește producția de cărbune

PHENIAN 1 (Agerpres) — într-o 
declarație privind vizita recentă în 
Coreea de Sud a președintelui S.U.A, 
Ronald Reagan, Ministerul Afaceri
lor Externe al R.P.D, Coreene sub
liniază că declarațiile cu privire la 
planurile de întărire a potențialului 
forțelor militare americane stațio
nate în Coreea de Sud și al forțe
lor militare sud-coreene, amenin
țarea deschisă cu armele nucleare 
la adresa R.P.D. Coreene nu fac 
decît să sporească tensiunea, și așa 
destul de ridicată, în Peninsula 
Coreea.

R.P.D. Coreeană — se arată în de
clarație — a acționat constant pen
tru soluționarea problemei reunifi- 
cării patriei prin metode pașnice, nu 
prin război, concentrîndu-și efortu
rile în direcția construcției pașnice, 
In timp ce S.U.A. și regimul șud- 
coreean se Întăresc continuu pe plan 
militar.

Declarația subliniază — potrivit 
agenției A.C.T.C. — că, pentru ca 
în Coreea să aibă loc o reducere a 
încordării și pacea să fie asigurată, 
sînt necesare retragerea trupelor a- 
merîcane din Coreea de Sud și înlo
cuirea acordului de armistițiu cu un 
acord de pace.

Guvernul R.P.D. Coreene și po
porul coreean nu doresc războiul, 
ci vor acționa întotdeauna pentru 
reunificarea independentă și pașnică 
a patriei, bucurîndu-se de sprijinul 
activ al tuturor popoarelor iubitoa
re de pace din lume — se arată în 
încheierea declarației M.A.E. al 
R.P.D. Coreene.

VARȘOVIA 1 (Agerpres) — Tri
misul Agerpres, C. Badea, trans
mite : într-un domeniu de mare im
portanță pentru Polonia — cel al 
extracției de cărbune — se semna
lează o constantă creștere a pro
ducției. Polonia se situează, după 
cum se știe, pe unul dintre primele 
locuri din lume în ce privește pro
ducția de huilă. în cadrul unei con
ferințe de presă organizate la Ka
towice — centrul industriei carbo
nifere poloneze — s-a anunțat că 
producția de huilă pe 1983 va de
păși 190 milioane tone. Aceasta va 
permite, printre altele, să se ma
joreze exporturile cu 34 milioane 
tone, ceea ce reprezintă 6,5 la 
sută mai mult decît anul trecut. 
S-a anunțat, de asemenea, că mi-

DIN LIBAN
între combatanți ai mișcării „Al 

Fatah“, principala componentă a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, și disidenți ai acesteia au avut 
loc, joi, noi schimburi de tiruri de 
artilerie și arme automate. în zona 
orașului Tripoli, din nordul Libanu
lui, informează agenția Reuter. Mai 
multe proiectile și grenade au ex
plodat în partea de est a orașului, 
adaugă agenția.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, care se află într-o vizită ofi
cială la Washington, a avut joi con
vorbiri cu secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz. El urmează să fie 
primit de președintele Ronald Rea
gan, informează agenția France 
Prasse.

nerii polonezi vor furniza si 41,7 mi
lioane tone lignit — cu 4 milioane 
peste producția anului 1982.

Extracția de cărbune a fost mar
cată, anul acesta, de un ritm con
stant de creștere datorită, printre 
altele, îmbunătățirii disciplinei In 
muncă. A crescut, de asemenea, pro
ductivitatea muncii.

Date care atestă accentuarea pro
cesului de însănătoșire a economiei 
naționale prezintă și comunicatul 
institutului central de statistică pen
tru luna octombrie. Se evidențiază 
că, așa cum spunea la încheierea 
recentei plenare primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Wojciech Jaru
zelski, „procesul de Însănătoșire a 
economiei a fost început. în pofida 
unor greutăți extrem de mari, care 
s-au acumulat, au fost create con
diții elementare pentru a începe să 
avansăm — deși cu pași mici șl In 
ritm inegal", adaugă el, precizind 
că „anul acesta este pentru prima 
dată cind venitul național și produc
tivitatea muncii nu mai scad, d 
cresc".

Dealtfel. In octombrie Indicato
rul marfă vindută și Încasată arată, 
în industrie, un spor de 5,5 la sută 
față de octombrie 1982. Pe ansam
blu, in perioada ianuarie-octombrie 
au fost îndeplinite în proporție de 
85,3 la sută obiectivele stabilite in 
planul economic anual 1983 — față 
de 81,9 la sută In perioada cores
punzătoare din 1982.

Dificultăți, rămînerl In urmă mal 
există. Același comunicat relevă, de 
pildă, că, în primele trei trimestre 
ale lui 1983, numai 66,6 la sută din 
proiectele de investiții planificate 
pentru această perioadă au fost date 
în funcțiune. Important este că 
există credința că sînt Întrunite 
condițiile pentru depășirea acestor 
greutăți.

îngrijorare în legătură 
cu creșterea șomajului
Reuniunea primilor miniștri 

din țările nordice
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc o întâlnire a 
primilor miniștri ai celor cinci țări 
nordice — Danemarca, Finlanda, Is
landa, Norvegia și Suedia — la care 
a fost examinat proiectul planului 
de dezvoltare economică și de asi
gurare a ocupării forței de muncă 
în zonă. Participant!! au discutat, de 
asemenea, probleme ale extinderii 
relațiilor comerciale dintre țările 
nordice, precum și coordonarea efor
turilor de dezvoltare a cooperării 
tehnico-științifice. In primul rînd în 
domeniul elaborării și folosirii tehni
cii de calcul.

într-o declarație adoptată la în
cheierea reuniunii se subliniază că 
primii miniștri ai celor cinci țări 
nordice și-au exprimat profunda în
grijorare în legătură cu creșterea șo
majului în țările occidentale dezvol
tate. Șomajul in Europa occidentală 
— se relevă în document — a atins 
în prezent un asemenea nivel Incit, 
dacă nu se vor lua măsuri urgente 
de diminuare a lui, ar putea avea 
consecințe grave pentru viitorul ță
rilor continentului.

în țările din nordul Europei In 
prezent peste 600 000 de persoane nu 
au un loc de muncă permanent, iar 
alte 300 000 au ocupații temporare.

șoferi •,

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

CONVORBIRI LA BERLIN. Tn 
comunicatul privind convorbirile 
dintre Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
și Jănos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care a Întreprins 
o vizită în R. D. Germană, se sub
liniază că părțile s-au informat re
ciproc despre modul cum se înde
plinesc hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.M.S.U. și cele ale 
Congresului al X-lea al P.S.U.G. 
S-a exprimat, totodată, satisfacția 
față de dezvoltarea, în toate sfe
rele de activitate, a relațiilor din
tre cete două partide și state. Re- 
levînd că în situația internațională 
se constată o încordare gravă, păr
țile și-au manifestat hotărirea de a 
face totul pentru înlăturarea peri
colului unui război nuclear.

LA GENEVA a avut loc o nouă 
reuniune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A., participante la 
negocierile privind limitarea si re
ducerea armamentelor strategice.

NOUL GUVERN MAROCAN. Re
gele Hassan al II-lea al Marocului 
a desemnat membrii noului guvern 
marocan, condus de Mohamed Ka
rim Lamrani, informează agenția 
M.A.P. În guvern sînt reprezentate

șase dintre principalele partide po
litice ale tării — prin președinții 
sau secretarii generali ai acestor 
formațiuni politice — care au fost 
numiți miniștri de stat fără porto
folii. Noul guvern va fi însărcinat 
cu pregătirea viitoarelor alegeri ge
nerale. menționează agenția M.A.P.

ÎNTREVEDERI IN PROBLEMA 
CIPRIOTA. Primul ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, și 
președintele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou, au avut, la Atena, con
vorbiri in cursul cărora a fost ex
primată „deplina identitate de ve
deri" în problema cipriotă — rela
tează agențiile internaționale de 
presă. Cele două guverne — se spu
ne într-o declarație dată publici
tății la Atena — au convenit în le
gătură cu o serie de convorbiri bi
laterale între puterile garante ale 
Ciprului (Grecia și Marea Brita- 
nie, pe de o parte, Marea Britanie 
și Turcia, pe de altă parte).

MANIFESTARE CULTURALA 
ROMANEASCA LA ROMA. La Bi
blioteca română din Roma a fost 
prezentat volumul „Cartea cu jucă
rii" de Tudor Arghezi, apărut în 
traducerea italiană a profesoarei 
Rosa del Conte. Despre viața și ac
tivitatea scriitorului român a vorbit

ziaristul Salvatore Maria Oddo, 
subliniind universalitatea lui Ar
ghezi. Traducerea excelentă a pro
fesoarei Rosa del Conte din opera 
marelui scriitor român se adaugă 
versiunilor italiene ale diverselor 
volume de poezii ale lui Arghezi cu
noscute în Italia. La manifestare au 
participat scriitori, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public.

PREMII. La Roma a avut loc ce
remonia inmînării premiilor Va
lentino Bucchi pentru violoncel. 
Premiul I pentru execuție i-a fost 
acordat, anul acesta, violoncelistei 
române Alexandra Guțu, solistă în 
orchestra filarmonică „Banatul" din 
Timișoara.

GUVERNUL ELEN a prezentat In 
Parlament proiectul de buget pe 
anul 1984. Documentul prevede o 
micșorare a ratei de creștere a defi
citului cheltuielilor guvernamentale, 
reducerea în continuare a inflației, 
o sporire a cheltuielilor publice. Se 
preconizează, de asemenea, o ma
jorare a alocațiilor pentru nevoi 
sociale și a veniturilor personalului 
muncitor cu salarii micL

ALEGERI PREZIDENȚIALE AN
TICIPATE IN CAMERUN. Pre
ședintele Republicii Cameruneze, 
Paul Biya, a anunțat că la începu
tul anului 1984 vor fi organizate 
alegeri prezidențiale anticipate. El 
a subliniat că va candida la ma
gistratura supremă a statului. Paul 
Biya a devenit președintele țării 
în noiembrie 1982, după demisia 
fostului șef al statului, Ahmadou 
Ahidjo.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
IN JAPONIA. La Tokio a avut 
loc o consfătuire a conducerii 
Consiliului pentru desfășurarea 
luptei de primăvară a oamenilor 
muncii niponi. A fost adoptată ho
tărirea ca in primăvara anului 1984 
manifestările muncitorești să fie 
consacrate în primul rînd revendi
cărilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. Consiliul, creat de cete mai 
mari centrate sindicate nipone, reu
nește aproximativ 9 milioane de 
membri ai sindicatelor. El se va 
întruni lă 21 decembrie pentru a 
adopta planul concret de activitate 
pentru primăvara anului viitor.

TEMPERATURI EXTREM DE 
SCĂZUTE pentru acest sezon — 
respectiv de minus 30 de grade Cel
sius — au fost înregistrate în ulti
mele două zile in Suedia si Finlan
da. au anunțat serviciile meteoro
logice din Stockholm. In Laponia 
suedeză, mercurul termometrelor a 
coborit la minus 30 de grade C. iar 
în Finlanda s-au înregistrat minus 
34 de grade C in localitatea Kajana.

ACCIDENT AVIATIC. Potrivit 
ultimului comunicat oficial, difuzat 
de Departamentul federal al aviației 
nigeriene, în urma accidentului 
aviatic de la 28 noiembrie, în apro
pierea aeroportului Enugu, din es
tul Nigeriei, 53 din cete 72 de per
soane aflate la bordul avionului 
„Fokker F-28" și-au pierdut viața. 
Dintre cei 19 pasageri care au su
praviețuit, unii se mal află spita
lizați.
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PENTRU POLITICA DE PACE, PRIETENIE Șl COLABORARE 
PROMOVATĂ CU STRĂLUCIRE DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Operă magistrală, 
universal prețuită

Ața cum reiese cu putere din 
magistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi a 65 de 
ani de la făurirea statului național 
unitar, idealurile nobile ale libertății 
și independenței au însuflețit prin 
veacuri poporul român, găsindu-și de- 

_ plină afirmare in anii socialismului.

Aceste idealuri, proprii celor mai înain
tate conștiințe ale umanității, își au o 
strălucită continuitate in politica ex
ternă, profund principială, dinamică și 
constructivă, promovată de România 
socialistă.

Rolul hotărîtor și meritul esențial in 
elaborarea și promovarea politicii 
externe, a întregii activități interna

ționale a partidului și statului nostru 
revin secretarului general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, erou al propriului 
popor și recunoscut „erou al păcii” — 
cum a fost definit, ca eminentă 
personalitate politică a lumii contem
porane.

Operă magistrală, 
universal prețuită

MĂRTURII ALE UNUI ÎNALT PRESTIGIU INTERNATIONAL
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„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al poporu
lui român, militant de seamă 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, desfă
șoară o amplă activitate inter
națională ca militant pentru 
pacea lumii*.

KIM IR SEN
Secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii 
din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

„Poziția adoptată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de gu
vernul și poporul român a fost 
permanent pozitivă și de aceea 
cald apreciată de mișcările de 
eliberare din Africa și de 
S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul 
material considerabil primit 
din partea României a repre
zentat pentru noi un important 
sprijin pentru a continua lupta 
de eliberare națională*.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

„M-a impresionat personali
tatea președintelui Ceaușescu și 
rămîn cu impresii deosebite 
despre cel ce se află la condu
cerea României, țară dornică 
să-și dezvolte cooperarea ei cu 
alte națiuni. România depune 
eforturi susținute pentru con
solidarea păcii și înțelegerii, 
inclusiv prin numeroasele con
tacte directe care duc la dez
voltarea colaborării bilaterale, 
a colaborării internaționale*.

MARGARET THATCHER
Prim-ministru al Guvernului

„Comuniștii bulgari, poporul 
bulgar cunosc bine viața dum
neavoastră, de fiu credincios al 
poporului român și al Partidu
lui Comunist Român. Comu
niștii bulgari, oamenii muncii 
bulgari vă cunosc ca pe un re
numit militant al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, unul din marii prie
teni ai țării noastre".
TODOR JIVKOV
Secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

„Președintele Ceaușescu este 
un președinte al cărui prestigiu 
nu se limitează la dimensiunile 
țării sale; este o personalitate 
mondială, a cărei activitate se 
identifică cu lupta pentru li
bertate, independență și auto
determinare a tuturor popoare
lor, pentru egalitate intre țările 
mari și mici, pentru neinter
venția nici unui stat în trebu
rile interne ale altui stat. Ori
unde există luptă pentru inde
pendență națională, pentru 
autodeterminarea unui popor, 
președintele Ceaușescu se va 
găsi, întotdeauna, ca sprijini
tor*.

ANDREAS PAPANDREU
Prim-ministru
al Republicii Elene

„Avînd posibilitatea să vor
besc cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, am constatat în cit 
de mare măsură Domnia Sa 
personal, guvernul român sînt

atașați Națiunilor Unite. Este o 
satisfacție pentru mine să aduc 
mulțumiri unei personalități ca 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru contribuția atît de acti
vă, constructivă și energică 
adusă în toate sferele de activi
tate ale O.N.U.*.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general al O.N.U.

„Ca o consecință a originali
tății, independenței și fermi
tății opțiunilor președintelui 
Ceaușescu, România a fost pio
niera destinderii internaționale 
și a stabilirii de bune relații 
între țări cu puncte de vedere 
divergente și, în anumite ca
zuri, antagonice*.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii 
Portugheze

„Salut pe președintele 
Ceaușescu ca important om de 
stat care luptă pentru cauza 
păcii internaționale, a dezar
mării și destinderii. Titlurile 
onorifice, premiile pentru pace 
și numeroasele distincții ce 
i-au fost acordate sînt o dovadă 
clară a stimei înalte, internațio
nale, de care se bucură pre
ședintele Ceaușescu".

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

„In numeroase rînduri am 
exprimat cuvinte de laudă la 
adresa poporului român pentru 
bravura, curajul și perseveren

ța sa. In timpul întregii noastre 
lupte pentru libertate și inde
pendență noi am fost puternic 
inspirați și încurajați de victo
ria obținută de poporul român 
asupra forțelor imperialiste. 
Cu diferite ocazii am dat 
România drept exemplu po
porului meu, pentru a demon
stra că un popor dotat cu voin
ța necesară și în deplină uni
tate poate reuși pe deplin în 
atingerea obiectivelor sale*.

ROBERT MUGABE 
Prim-ministru 
al Republicii Zimbabwe

„Salutîndu-l pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, salutăm cu 
afecțiune poporul român prie
ten, care întotdeauna a știut 
să-și manifeste cu hotărîre și 
fără preget solidaritatea sa față 
de poporul mozambican, ieri în 
lupta sa pentru libertate și 
independență, astăzi — în aceea 
pentru construirea unei noi 
societăți, societatea socialistă. 
In istoria poporului nostru sînt 
pagini de neuitat ale valorosu
lui sprijin pe care personal ni 
l-a acordat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustru luptător in
ternațional. conducător de 
necontestat și iubit al poporu
lui român, prieten de seamă al 
poporului mozambican*. •

SAMORA MOISES MACHEL
Președinte al Partidului 
FRELIMO
și al Republicii Populare 
Mozambic

Pentru afirmarea dreptului papoarelor 
la dezvoitare liberă, Independentă

Una dintre orientările permanente ale politicii externe 
a României o constituie solidaritatea militantă cu lupta 
și eforturile popoarelor de pretutindeni pentru obținerea 
sau consolidarea independenței, împotriva oricăror forme 
de dominație și asuprire.
• România socialista a adus, prin întreaga sa politică externă, o 

importantă și unanim apreciată CONTRIBUȚIE LA LUPTA PENTRU ÎM
PLINIREA ASPIRAȚIILOR DE LIBERTATE Șl PROGRES ALE POPOARE- 
LOR, fiind o fermă și neabătută susținătoare a DREPTULUI FIECĂREI 
NAȚIUNI DE A FI STĂPINĂ PE PROPRIA SOARTA, de a-și redobindi 
avuțiile naționale și a le folosi in vederea propriei dezvoltări.

• România se numără printre autorii „DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA 
ACORDAREA INDEPENDENȚEI ȚĂRILOR Șl POPOARELOR COLONIALE", 
adoptată de O.N.U., precum și printre țările inițiatoare sau coautoare 
ale rezoluțiilor Națiunilor Unite referitoare la decolonizare, lichidarea 
discriminării rasiale și apartheidului.

• In diferite continente ale lumii sau la București au avut loc 
NUMEROASE ÎNTILNIRI INTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl 
LIDERI Al MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE — aceste contacte prilejuind 
expresii puternice ale solidarității poporului nostru cu lupta dreaptă 
a acestor mișcări.

• P.C.R. a încheiat cu reprezentanții mișcărilor de eliberare ale 
popoarelor din Mozambic, Angola, Guineea-Bissau, Sao Tome și Prin
cipe, Zimbabwe ș.a. documente comune care au constituit PRIME RE
CUNOAȘTERI ALE ACESTOR MIȘCĂRI PE PLAN INTERNAȚIONAL, iar 
după ce popoarele țârilor respective s-au eliberat, țara noastră a sta
bilit imediat RELAȚII DE STRINSA COLABORARE Șl COOPERARE PE 
MULTIPLE PLANURI, CARE CONSTITUIE UN MODEL DE RELAȚII NOI 
CU ADEVARAT FRUCTUOASE.

• România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu se pronunță 
neabătut in sprijinul DREPTULUI POPORULUI NAMIBIAN LA LIBERTATE 
Șl INDEPENDENȚA ; totodată, sprijină cu fermitate DREPTURILE 
LEGITIME ALE POPORULUI PALESTINIAN, SUB CONDUCEREA O.E.P., 
inclusiv dreptul la constituirea unui stat propriu, independent.

Pentru înlăturarea primejdiei nucleare 
din Europa si din întreaga lume

In spiritul celei mai înalte responsabilități față de 
soarta omenirii, înfăptuirea securității europene, asigura
rea păcii pe continentul nostru și în întreaga lume con
stituie un obiectiv fundamental, unul din țelurile cardi
nale ale întregii politici externe românești.
• România, președintele Nicolae Ceaușescu au adus o contribu

ție remarcabilă la DEFINIREA CONCEPTULUI DE SECURITATE EURO
PEANĂ, la PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI GENERAL- 
EUROPENE DE LA HELSINKI.

• Participantă activă la reuniunea de la Madrid, țara noastră a

susținut ideea unei CONFERINȚE PENTRU MĂSURI DE ÎNCREDERE Șl 
SECURITATE Șl PENTRU DEZARMARE IN EUROPA.

• PORNIND DE LA SITUAȚIA DEOSEBIT DE GRAVĂ CREATA IN 
PREZENT, ABORDIND CU EXEMPLARA RESPONSABILITATE CEA MAI 
ACUTĂ PROBLEMĂ A ACTUALITĂȚII, ROMANIA A PREZENTAT UN 
ANSAMBLU DE PROPUNERI CONCRETE, REALISTE, PENTRU ÎMPIEDI
CAREA AMPLASĂRII DE NOI RACHETE NUCLEARE IN EUROPA, PEN
TRU TRECEREA LA RETRAGEREA Șl DISTRUGEREA CELOR EXISTENTE, 
pentru eliberarea continentului nostru și a întregii omeniri de pericolul 
unei catastrofe nucleare.

• In CUVINTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in De
clarația Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Guvernului român se subliniază, cu claritate, necesitatea :

- opririi realizării măsurilor stabilite sau anunțate de S.U.A. și 
U.R.S.S. în problema rachetelor in Europa ;

- reluării grabnice a tratativelor de la Geneva, In scopul realizării 
unui acord general, care să ducă la sistarea amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune, la retragerea și distrugerea celor existente ;

- organizării de intilniri la diferite niveluri sovieto-americane, pre
cum și a reprezentanților statelor membre ale N.A.T.O. și țârilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

• Din inițiativa României, pe ordinea de zi a O.N.U. a fost în
scris punctul „ÎNGHEȚAREA Șl REDUCEREA BUGETELOR MILITARE".

• România atribuie o mare însemnătate CREĂRII DE ZONE DENU- 
CLEARIZATE IN DIFERITE REGIUNI ALE LUMII, militează și acționează 
cu perseverență pentru TRANSFORMAREA PENINSULEI BALCANICE IN- 
TR-0 ZONĂ A PRIETENIEI, COLABORĂRII, BUNEI-VECINĂTAȚI Șl A 
CONVIEȚUIRII PAȘNICE, FĂRĂ ARME NUCLEARE.

Pentru o noiiă ordine economica,
. dreaptă si echitabilă
In spiritul înaltului umanism care caracterizează în

treaga sa activitate, președintele Nicolae Ceaușescu are 
meritul de a fi elaborat o concepție științifică vizînd 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.
• România se pronunță cu fermitate PENTRU RESPECTAREA 

DREPTULUI FIECĂRUI POPOR DE A FI PE DEPLIN STÂPIN PE BOGĂ
ȚIILE NAȚIONALE și de a le valorifica potrivit propriilor interese.

• Cu prilejul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. 
din septembrie 1975, a fost prezentat la Națiunile Unite documentul : 
„POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE".

• Ca urmare a unei inițiative a României, a fost constituit COMI
TETUL PLENAR AL O.N.U. PENTRU NOUA ORDINE ECONOMICA IN
TERNAȚIONALA.

• Documentul cuprinzînd poziția și propunerile României la sesiu
nea a Vl-a a U.N.C.T.AD, de la Belgrad, din 1983, prezentat in 
numele președintelui Republicii, DEFINEȘTE UN PROGRAM CONCRET 
Șl CUPRINZĂTOR DE MASURI PENTRU LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII 
Șl INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE.

• România a propus, de asemenea, REDUCEREA CU 10-15 LA 
SUTA A CHELTUIELILOR MILITARE, fondurile astfel eliberate urmind a fi 
folosite in PROPORȚIE DE 30-50 LA SUTA PENTRU SPRIJINIREA 
EFORTURILOR ȚARILOR IN CURS DE DEZVOLTARE.
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