
Tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost conferită, prin 
Hotărîrea Consiliului de Stat, în 
cadrul unei solemnități care a avut 
loc, marți dimineață, la sediul C.C. 
al P.C.R., Medalia comemorativă

„A 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialisță".

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secre
tari ai Comitetului Central al 
partidului.

Hotărirea Consiliului de Stat prin
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înaltă prețuire pentru aportul hotărîtor la înfăptuirea 
programului de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru

creșterea prestigiului României socialiste în lume

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
i-a lost conferită Medalia comemorativă „fi 40-a aniversare a revoluției 

de eliberare socială si națională, antifascistă si anliimperialistă"
care tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i se conferă medalia comemorativă 
a fost citită de tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care a înmînat secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, distincția jubiliară de

dicată marii sărbători naționale a. 
poporului român.

Cei prezenți l-au felicitat cu 
multă căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. i-au adresat urări de 
sănătate și fericire, multă putere 
de muncă în îndeplinirea misiunii
(Continuare in pag. a V-a)

Solemnitatea conferirii unor înalte ordine 
ale Republicii Socialiste România

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
«ecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a înmînat. 
in cadrul unei solemnități care a 
avut loc marți dimineața la Palatul 
Republicii. înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România, conferite, 
prin decret prezidențial, cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialisță.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Pană, 
Ion Pătau, Dumitru Popescu,

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al partidului, al 

Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu 
personal, doresc să vă adresez tuturor calde felicitări 
cu prilejul inmînării înaltelor distincții ale Republicii 
Socialiste România. (Aplauze puternice, îndelungate).

Folosesc acest prilej pentru a adresa calde felicitări 
tuturor tovarășilor care au fost distinși astăzi — sau 
vor fi distinși în aceste zile — cu alte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste România, precum și 
tuturor tovarășilor cărora li se va conferi medalia

„A 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și antiimperialisță". (Aplauze 
îndelungate).

Inmîharea acestor inalte distincții ale Republicii So
cialiste România constituie o apreciere deosebită dată 
dumneavoastră, tuturor celor distihși cu aceste ordine 
și medalii, pentru activitatea depusă in înfăptuirea 
Programului partidului, a politicii interne și externe a 
statului nostru.

Intr-adevăr, poporul nostru întîmpină a 40-a aniver
sare a revoluției cu rezultate remarcabile in toate
(Continuare in pag. a Vl-a)

Solemnitatea înaintării în grad a unor generali 
și ofițeri superiori

In prezenta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor 
armate, a avut loc. marți, solemnita
tea înaintării în grad a unor gene
rali și contraamirali și acordării gra
dului de general si contraamiral unor 
colonei și căpitani de rangul I. cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă.

La solemnitate au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Emil Bobu, 
Ion Coman, Manea Mănescu. Con
stantin Olteanu. Gheorghe Rădulescu, 
precum si George Homoștean. minis
trul de interne. Tudor Postclnicu, 
ministru secretar de stat, sef al De
partamentului Securității Statului.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al partidului, al Con

siliului de Stat și guvernului, precum și al meu 
personal, doresc să adresez tuturor generalilor care 
au fost înaintați în grad, precum și noilor generali 
din cadrul forțelor noastre armate și al Ministerului 
de Interne calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes în activitatea viitoare.

Aș dori să folosesc acest prilej pentru a adresa, de 
asemenea, felicitări ofițerilor care, în aceste zile, au 
fost înaintați in grad, precum și tuturor acelora care 
au fost înălțați în gradul de ofițer, ca urmare a termi
nării școlilor militare. Aceste înaintări în grad și acor

darea gradului la un număr important de noi ofițeri 
au drept scop de a întări continuu armata noastră, 
precum și trupele și celelalte formațiuni din cadrul 
Ministerului de Interne.

Intr-adevăr, poporul nostru sărbătorește a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialisță cu rezultate remarca
bile în toate domeniile. La toate acestea, împreună cu 
întregul popor, și-au adus o contribuție importantă și 
forțele noastre armate și toate formațiunile Ministe
rului de Interne.

Este necesar să se acționeze, in continuare, cu toa-
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.O. GermaneCu acest prilej, tovarășului Erich Honecker i-a fost înmînat Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa 1, cu eșarfă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit cu general Mohammad Zia-ul Haq, 
președintele Republicii Islamice Pakistan,și cu doamna Zia-ul Haq

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, i împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit cu Gaafar Mohamed Nimeiri,
președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Republicii Democratice Sudan,și cu doamna Buthayna Nimeiri

Relatări privind desfășurarea acestor întilniri — în pagina a V-a

NICOLAE CEAUȘESCU 
„40 de ani de dezvoltare 

liberă, socialistă 
a României"

Articol apărut în ziarul „Pravda" 
în pagina a Il-a

• INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat publicației franceze 
„La revue parlamentaire"

® INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Jornal do Brasil" 
din Brazilia

în pagina a IV-d
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Anul acesta. Ia 23 August, po
porul român sărbătorește împli
nirea a 4 decenii de Ia revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și a,ntiimperialistă — 
eveniment de însemnătate istori
că fundamentală, care a marcat 
începutul unei noi epoci în dez
voltarea societății românești, a 
deschis României calea unor pro
funde transformări revoluționare, 
a înfăptuirii celor mai înalte aspi
rații de libertate și progres ale 
națiunii noastre.

Revoluția s-a înfăptuit prin in
surecția armată de la 23 August 
1944, care a dus la răsturnarea re
gimului de dictatură militaro-fas- 
cistă și la instaurarea unui gu
vern de unitate națională, cu 
participarea principalelor forțe po
litice ale țării — între care și 
Partidul Comunist Român — la 
ieșirea României din războiul dus 
de Germania hitleristă împotriva 
Uniunii Sovietice și la alăturarea 
ei coaliției țărilor antifasciste. In- 
cepînd din noaptea de 23—24 au
gust, România a trecut cu toată 
forța sa la lichidarea armatelor 
germane, reușind ca, în cîteva zile, 
să elibereze complet Capitala și o 
mare parte a țării de trupele hi
tleriste, participînd. după aceea, 
activ, alături de armatele Uniunii 
Sovietice, la eliberarea Ardealului 
și angajîndu-se, cu întregul său po
tențial militar, material și uman, 
în războiul împotriva Germaniei 
hitleriste. pentru înfrângerea celui 
mai periculos dușman al păcii și 
libertății popoarelor — fascismul.

Victoria istorică de acum 40 de 
ani a constituit o strălucită încu
nunare a luptelor purtate de-a 
lungul secolelor de poporul român 
pentru libertate socială și națio
nală, o măreață izbîndă a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor forțelor înaintate 
ale țării, în marile bătălii, orga
nizate și conduse de Partidul Co
munist Român, împotriva exploa
tării. a politicii imperialiste de do
minație și asuprire, pentru apă
rarea independenței și integrității 
patriei, a intereselor fundamenta
le ale României.

Revoluția din August a fost re
zultatul firesc al unirii, de către 
partidul nostru revoluționar, a ma
selor populare într-un larg front 
de luptă împotriva fascismului și 
a războiului. Partidul Comunist 
Român s-a ridicat, din primul mo
ment. cu hotărîre, împotriva as
censiunii fascismului în Europa. în 
deceniul al 4-lea al secolului nos
tru, partidul a organizat mari bă
tălii de clasă ale maselor largi de 
oameni ai muncii, împotriva po
liticii de fascizare a țării și a pre
gătirilor de război, pentru salvgar
darea independenței și integrității 
patriei. Luptele petroliștilor, cefe
riștilor, textiliștilor, metalurgiști- 
lor din România, din ianuarie — 
februarie -1933, conduse nemijlocit 
de Partidul Comifilîst Român, s-au 
numărat printre primele mari ma
nifestări antifasciste din Europa 
după venirea lui Hitler la putere 
în Germania. De asemenea, pu
ternica demonstrație muncitoreas
că organizată de partidul nostru' 
la 1 Mai 1939 s-a înscris drept una 
din primele și cele mai puternice 
manifestări antifasciste din peri
oada cînd Germania hitleristă tre
cuse la punerea în practică a pla
nurilor sale expansioniste, de o- 
cupare a unor țări din Europa. 
Ampla mișcare de masă antifas
cistă care s-a dezvoltat în Româ
nia în acei ani a demonstrat cu

ARTICOL APARUT ÎN ZIARUL „PRAVDA", 
ORGAN AL C.C. AL P.C.U.S.

putere că poporul român este un 
popor profund atașat idealurilor de 
libertate și democrație, de inde
pendență, de pace și prietenie cu 
U.R.S.S., cu toate popoarele lumii.

înrăutățirea situației internațio
nale, ca urmare a acțiunilor agre
sive ale Germaniei hitleriste, in
tensificarea presiunilor acesteia a- 
supra țării noastre — expresia cea 
mai elocventă a acestor presiuni 
fiind Dictatul de la Viena, prin 
care era smulsă din trupul țării o 
mare parte a Ardealului — au în
curajat activitatea cercurilor fas
ciste și progermane interne. în 
ciuda opoziției tot mai energice a 
maselor populare, în România a 
fost instaurat, în toamna anului 
1940, un guvern de dictatură le
gionară, apoi guvernul de dictatu
ră militară, care avea să aservească 
total țara noastră intereselor Ger
maniei fasciste, să o împingă, 
împotriva voinței poporului, în 
războiul declanșat de Hitler.

Din momentul izbucnirii războ
iului, Partidul Comunist Român a 
acționat cu toată forța împotriva 
politicii agresive a Germaniei na
ziste, a forțelor reacționare din 
țara noastră. în Platforma P.C.R. 
din 6 septembrie 1941, adresată 
tuturor forțelor patriotice ale ță
rii, întregului popor, partidul ară
ta că „lupta cu arma in mină îm
potriva armatei lui Hitler e da
toria fiecărui patriot român care 
iubește libertatea și independența 
poporului român. Sabotajul și 
luptele de partizani ale poporului 
român grăbesc zdrobirea ocupan- 
ților liitleriști și eliberarea țării... 
Partidul Comunist din România 
propune lupta comună a tuturor 
partidelor, grupărilor, persoanelor 
politice și tiituror patrioților ro
mâni, pentru realizarea FRONTU
LUI UNIC NAȚIONAL al po
porului român, contra ocupanților 
hitleriști și a slugilor lor trădătoa
re din țară“.

în condițiile grele ale războiu
lui, lupta antifascistă a poporului 
român s-a transformat într-o pu
ternică mișcare populară de rezis
tență. Partidul a organizat ample 
acțiuni de sabotare a mașinii de 
război fasciste, a constituit grupe 
de partizani, a acționat pentru 
unirea tuturor forțelor înaintate 
ale țării în jurul unor obiective 
comune de luptă pentru eliberarea 
de sub dominația fascistă. O mare 
însemnătate au avut contactele și 
legăturile pe care Partidul Comu
nist Român le-a stabilit cu arma
ta, cu generali și ofițeri din co
mandamentele superioare, inclusiv 
cu comandantul sdprem al aces
teia. în același timp, partidul a 
trecut la organizarea formațiuni
lor de luptă militare, a gărzilor 
patriotice, care au luptat alături 
cip armată și au avut un rol im
portant în înfăptuirea revoluției 
de la 23 August 1944. O expresie 
grăitoare a puternicei stări de 
spirit antifasciste a poporului nos
tru, a voinței sale de luptă a 
constituit-o și formarea, pe teri
toriul Uniunii Sovietice, a diviziei 
de ostași români „Tudor Vladimi- 
rescu" și apoi a diviziei „Horia, 
Cloșca și Crișan".

Crearea Frontului Patriotic An
tifascist, iar Ia 1 Mai 1944 a Fron
tului Unic Muncitoresc și apoi a 
Blocului Național Democrat — 
care reunea principalele forțe po
litice ale țării — au constituit mo
mente hotărîtoare în organizarea 
luptei pentru răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste și ieșirea 
României «din război.

în condițiile creșterii tot mai pu
ternice, pe plan intern, a nemulțu
mirii generale față de politica 
antinațională promovată de dicta
tura militaro-fascistă și ale afir
mării tot mai viguroase a mișcării 
de rezistență a întregului popor, 
precum și în condițiile internațio
nale favorabile create de străluci
tele victorii obținute pe front de 
eroicele armate ale Uniunii Sovie
tice, de armatele celorlalte țări ale 
coaliției antihitleriste, de mișcările 
de partizani și de forțele de rezis
tență din țările înrobite de fascism 
— partidul nostru a trecut la or
ganizarea revoluției de eliberare 
socială și națională de Ia 23 Au
gust 1944. Arestarea lui Antonescu 
și a colaboratorilor săi și predarea 
acestora gărzilor patriotice sînt o 
dovadă elocventă a faptului că 
partidul nostru a constituit forța 
principală în desfășurarea revolu
ției, o expresie a rolului său hotă- 
ritor in obținerea istoricei victorii 
din August 1944.

Răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste, întoarcerea armelor împo

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

triva Germaniei hitleriste și intra
rea României în războiul antifas
cist au constituit — așa cum aprecia 
în mod unanim presa vremii — 
„unul din evenimentele decisive 
ale celui de-al doilea război mon
dial". Ea a dus la prăbușirea fron
tului hitlerist în această parte a 
Europei, a zădărnicit planurile lui 
Hitler de a organiza pe teritoriul 
României rezistența militară.

Despre importanța alăturării 
României coaliției antifasciste, zia
rul „Pravda" din august 1944 scria 
că aceasta depășește cadrul Româ
niei ; ea are o importanță covârși
toare nu numai pentru această 
țară, ci și pentru întreg Balcanul, 
deoarece prin aceasta se prăbu
șește întreg sistemul de dominație 
german din sud-estul Europei...

Consecințele militare și politice 
ale intrării României în războiul 
antifascist au fost apreciate în mod 
unanim ca avînd o importanță ho
tărîtoare pentru soarta războiului. 
„Franța — aprecia radio Paris — 
socotește că România a dus, prin 
contribuția ei, la o scurtare a răz
boiului cu cel puțin 6 luni..., ea 
fiind a patra națiune care luptă 
efectiv împotriva Germaniei".

Intrarea României în război de 
partea coaliției Națiunilor Unite 
s-a făcut într-un moment cînd 
Germania hitleristă era departe de 
a fi învinsă. Acest fapt a fost a- 
preciat în mod deosebit ’ de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
prin acordarea celei mai înalte dis
tincții de război sovietice, ordinul 
„Victoria", șefului statului român, 
evidențiind — în brevetul de deco
rare — „actul curajos al cotiturii 
hotărîtoare a politicii României 
spre o ruptură cu Germania hitle
ristă și alierea cu Națiunile Unite 
în clipa cînd încă nu se precizase 
clar înfrîngerea Germaniei".

Faptul că, din prima zi după 
insurecție, armata română s-a an
gajat, în întregime, cu toate’forțele 
sale, în lupta împotriva Germaniei 
naziste demonstrează adevăratele 
sențimente ale poporului român, 
ale ostașilor noștri, care au făcut 
totul pentru a contribui la victo
ria deplină asupra fascismului. 
Lupta pentru înfrîngerea trupelor 

naziste a dobîndit, din primul mo
ment, caracteristicile războiului 
popular. Ia care au participat activ, 
alături de armată, formațiunile de 
luptă patriotice, precum și cea mai 
mare parte a populației civile. 
Răspunzînd chemării Partidului 
Comunist Român, „Totul pentru 
front, totul pentru victorie ! ■, în
tregul popor a făcut eforturi ma
teriale deosebite pentru susți
nerea frontului.

împreună cu ostașii sovietici, 
militarii români au zdrobit rezis
tențele opuse de armatele hitle
riste și horthyste în Transilvania, 
au eliberat întregul teritoriu al ță
rii, luptînd, în continuare, cu 
eroism și dînd grele jertfe de sîn- 
ge pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă Ia victoria fi
nală. în cele 260 de zile de aprige 
încleștări cu armatele hitleriste — 
timp în care România a angajat în 
lupte peste 500 000 de militari — 
ostașii români au provocat inami
cului pierderi umane echivalente 
cu efectivele a 14 divizii. în aceste 
lupte, pierderile proprii ale arma

tei române s-au ridicat la aproape 
170 000 de militari morți, răniți 
sau dispăruți. Despre contribuția 
armatei române în războiul anti
fascist vorbesc faptele, inclusiv 
numeroasele ordine de zi ale co
mandantului suprem al armatei 
sovietice, în care sînt citate actele 
de eroism și marile victorii obți
nute pe front de ostașii români.

Aniversînd împlinirea a 4 ■ dece
nii de Ia victoria revoluției din Au
gust 1944, poporul român aduce o 
înaltă cinstire eroilor comuniști și 
antifasciști, miilor de luptători pa
triot!, bravilor ostași români care 
au acționat cu vitejie și și-au dat 
viața pentru eliberarea pămîntului 
românesc și pentru zdrobirea fas
cismului.

In această luptă eroică s-au în
tărit puternic prietenia și alianța 
dintre ostașii români și sovietici, 
s-au pus baze trainice colaborării 
și conlucrării frățești dintre po
porul român și popoarele sovietice. 
Poporul român cinstește și aduce 
un cald omagiu memoriei ostașilor 
eroicei armate sovietice, care a 
luptat și a dat numeroase jertfe 
pentru alungarea ocupanțiloi' hi
tleriști de pe pămîntul României, a 
purtat pe umerii săi greul războiu
lui și a avut rolul hotărîtor în ob
ținerea victoriei. Cinstim, de. ase
menea, memoria ostașilor celorlal
te armate aliate, a partizanilor și a 
tuturor acelora care au luptat pen
tru izbăvirea omenirii de pericolul 
fascist.

Revoluția de Ia 23 August a con
stituit începutul unei epoci de 
profunde transformări revoluțio
nare în societatea românească. Pu- 
nînd pe primul plan lupta împo
triva Germaniei hitleriste, partici
parea activă a României la răz
boiul antifascist, Partidul Comu
nist Român a trecut, în același 
timp, la declanșarea unui amplu 
proces revoluționar, organizînd și 
conducînd masele muncitoare în 
mari bătălii de clasă pentru des
ființarea rămășițelor feudale, de
mocratizarea vieții politice și refa
cerea ecohomiei, pentru trecerea 
puterii politice și economice în 
mîinile clasei muncitoare, ale în

tregului popor și pentru dezvolta
rea României pe calea nouă, a so
cialismului.

în cele patru decenii care au 
trecut de la istorica victorie din 
August 1944, România a parcurs 
mai multe etape istorice — de la 
orînduirea burghezo-moșierească, 
bazată pe exploatare și asuprire, 
la societatea socialistă multilateral 
dezvoltată de astăzi. Dintr-o țară 
agrară, slab dezvoltată, România 
s-a transformat într-o țară indus- 
trial-agrară, care cunoaște o pu
ternică dezvoltare economică și so
cială.

în anul 40 al revoluției sale, 
România înfățișează tabloul însu- 
flețitor al unei țări cu o economie 
dinamică, cu o industrie modernă 
și o agricultură în plină dezvolta
re, cu o știință, artă și cultură în
floritoare. în care tot ceea ce se 
făurește este pus în slujba poporu
lui, a vieții sale libere și fericite.

Producția globală industrială a 
României este acum de peste 100 
de ori mai mare decît cea din anul 
1945. Agricultura țării — organi

zată pe baze noi, socialiste — 
realizează astăzi o producție de 7 
ori mai mare decît în anul elibe
rării. Față de același an, venitul 
național a sporit de peste 32 de 
ori. S-au dezvoltat puternic cerce
tarea științifică, învățămîntul și 
cultura — factori fundamentali ai 
edificării cu succes a noii orîn- 
duifi.

Partidul și statul au înfăptuit 
un amplu program de măsuri pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor. Față de 1950, re
tribuția medie netă a personalului 
muncitor a sporit de peste 8 ori. 
S-a realizat un vast program de 
construcții social-culturale și de 
locuințe. Peste 80 la sută din popu
lația țării s-a mutat, în acești ani, 
în locuințe noi.

Un moment deosebit de impor
tant în dezvoltarea socialistă a 
României l-a constituit Congresul 
al IX-lea al partidului, care a fă
cut o profundă analiză a drumului 
parcurs în edificarea noii orîn- 
duiri și a stabilit, pe această bază, 
hotărîri și orientări realiste, 
profund mobilizatoare, ce au des
chis calea ridicării pe o treaptă 
superioară, a întregii opere de con
strucție socialistă. în cele aproape 
două decenii care au trecut de 
atunci, poporul nostru, printr-un 
uriaș efort creator, a înălțat pe 
pămîntul României mii c|e între
prinderi și combinate moderne, a 
dezvoltat puternic noi ramuri in
dustriale — inexistente în trecut. 
Pe baza orientărilor stabilite de 
partid, România a alocat, în a- 
ceastă perioadă, pentru fondul de 
dezvoltare economico-socială circa 
o treime din venitul său național. 
Peste 90 la sută din fondurile 
fixe ale țării au fost create în 
ultimii 20 de ani.

Sporindu-și necontenit forța eco
nomică, diversifieîndu-și produc
ția, România a putut participa tot 
mai activ la dezvoltarea colabo
rării internaționale. Volumul co
merțului exterior al României era 
la sfîrșitul anului 1983 de 34 de 
ori mai mare decît în 1950. Pon
derea țărilor socialiste în totalul 
comerțului nostru exterior este de 
52 la sută.

în mod deosebit, întărim con
tinuu colaborarea și cooperarea cu 
marea noastră vecină, Uniunea 
Sovietică. în perioada 1950—1983 
relațiile economice ale României 
cu U.R.S.S. au crescut de peste 115 
ori.

Participăm activ la dezvoltarea 
activității în cadrul C.A.E.R. în 
spiritul înțelegerilor convenite la 
recenta reuniune la nivel înalt de 
la Moscova, sîntem hotărîți să ne 
aducem, și în continuare, întreaga 
noastră contribuție la perfecțio
narea colaborării în C.A.E.R., ast
fel îneît aceasta să deschidă noi 
perspective de accelerare a pro
gresului economic și social al țări
lor membre, să ducă la creșterea 
forței și prestigiului socialismului 
în lume.

Odată cu dezvoltarea forțelor 
de producție și repartizarea lor 
armonioasă pe întreg teritoriul 
țării, s-a desfășurat un intens pro
ces de perfecționare a relațiilor de 
producție și sociale, de dezvoltare 
continuă a democrației myncito- 
rești-revoluționare. Am creat un 
sistem democratic și un cadru or
ganizatoric larg — atît pe plan 
local, în întreprinderi și instituții, 
cît și la nivel național — care asi
gură participarea nemijlocită a oa
menilor muncii la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate.

Realizările obținute în acești 
ani demonstrează justețea politicii 
partidului nostru, care, aplicind 
creator principiile socialismului 
științific la condițiile concrete ale 
României, asigură mersul ferm 
înainte al patriei pe calea socia
lismului.

în acest an va avea loc cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care va deschide 
noi perspective de accelerare a 
construcției socialiste din România. 
Printr-o largă consultare și dezba
tere în cadrul partidului, al orga
nelor democrației noastre munci- 
torești-revoluționare, am stabilit 
recent direcțiile și orientările de 
bază ale următorului cincinal 
1986—1990, care urmează să fie 
discutate și adoptate de Congres. 
Ne propunem să realizăm — ca 
obiective esențiale — accentuarea 
laturilor intensive ale dezvoltării 
economico-sociale, realizarea unei 
calități noi, superioare a întregii 
activități, creșterea puternică a ro
lului științei în dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, 
lărgirea bazei de materii prime și 
energetice, sporirea gradului de 
valorificare superioară a resurselor 
naționale, realizarea unei înalte 
eficiente economice. Punem un 
accent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, pe reali
zarea unui vast program de iriga
ții și îmbunătățiri funciare. Vom 
continua perfecționarea autocon- 
ducerii și autogestiunii muncito
rești, aplicarea consecventă a prin
cipiilor noului mecanism econo
mic, precum șî a noului sistem de 
retribuire și participare la bene
ficii, de participare cu părți so
ciale la fondul de dezvoltare eco
nomico-socială. Toate acestea vor 
ridica pe o treaptă mai înaltă acr 
tivitatea oamenilor muncii în ca
litatea lor de proprietari, producă
tori și beneficiari nemijlociți a tot 
ceea ce se realizează în patria 
noastră.

Pe plan internațional. România 
militează ferm pentru asigurarea 
unui climat trainic de colaborare, 
securitate și pace.

în acest sens, acționăm consec
vent pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu țările socialiste, 
pentru întărirea unității și conlu
crării lor, convinși că aceasta re
prezintă un factor esențial al afir
mării forței socialismului, al unirii 

forțelor înaintate de pretutindeni 
în lupta pentru progres social și 
pace.

Miiităm activ pentru întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
cu Uniunea Sovietică — și sintem 
încredințați că recenta vizită pe 
care am făcut-o în U.R.S.S., întîl- 
nirile și convorbirile purtate cu to
varășul Konstantin Cernenko se 
vor înscrie ca un moment deosebit 
de important în dezvoltarea conlu
crării dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru întărirea colaborării cu ță
rile socialiste în cadrul Tratatului 
de la Varșovia, în lupta pentru 
pace, dezarmare, securitate și des
tindere în Europa și în lume.

Extindem, totodată, relațiile 
noastre cu țările în curs de dezvol
tare, promovăm, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, relații 
largi cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Sîntem profund preocupați de 
încordarea deosebită la care s-a 
ajuns, în ultimul timp. în viața in
ternațională. în mod deosebit tre
buie subliniată intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare, care pun în 
pericol însăși existența omului, a 
vieții pe planeta noastră. De aceea, 
noi apreciem că problema fun
damentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare și asigurarea păcii în 
lume.

Ne preocupă în mod deosebit si
tuația gravă care s-a creat în Eu
ropa prin trecerea, de către S.U.A., 
la amplasarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și, ca ur
mare, a trecerii, de către Uniunea 
Sovietică, la realizarea contramă- 
surilor nucleare. România conside
ră că este necesar să se facă totul 
pentru oprirea amplasării rachete
lor americane și a realizării con- 
tramăsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică in vederea rea
lizării unui acord care să ducă la 
eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și a oricăror arme 
nucleare din Europa.

Astăzi este mai necesar ca ori
cine! ca toate popoarele să-și 
unească forțele și să conlucreze 
strîns pentru a opri cursul încordă
rii, pentru reluarea destinderii și 
colaborării, pentru soluționarea 
pașnică a tuturor problemelor li
tigioase dintre state. Considerăm, 
de asemenea, că trebuie intensifi
cate eforturile pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale.

Apreciem că un rol hotărîtor în 
viața internațională îl au masele 
populare, marile mișcări pentru 
pace, care demonstrează că, acțio- 
nînd unite, popoarele pot împiedi
ca o catastrofă nucleară, pot asigu
ra dezarmarea, pacea și securitatea 
în lume.

Sărbătorind împlinirea a 4 dece
nii de viață liberă, poporul român 
privește cu depiină încredere viito
rul, însuflețit de dorința de a edifi
ca, sub conducerea partidului, so
cietatea socialistă și comunistă pe 
pămîntul României. El își reafirmă 
— și cu acest prilej — hotărîrea de 
a întări continuu prietenia și co
laborarea cu popoarele Uniuriii 
Sovietice, de a conlucra împreună 
tot mai strîns pentru triumful no
bilelor idealuri ale socialismului și 
păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru ja 
adresa cititorilor ziarului „Pravda" 
și tuturor oamenilor muncii sovie
tici un cald salut frățesc, revolu
ționar, precum și cele mai bune 
urări de succes în construcția so
cialismului și comunismului.

Solemnitatea înaintării în grad a unor generali și ofițeri superiori
CUVINTUL TOVARĂȘULUI (Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
tă hotărîrea, pentru ridicarea continuă a capacității 
de luptă, a nivelului politic al întregii noastre ar
mate, precum și a tuturor formațiunilor din Minis
terul de Interne.

Odată cu dezvoltarea generală a patriei, facem efor
turi serioase pentru întărirea capacității de apărare a 
țării. Ținînd seama de condițiile internaționale, ne 
preocupăm să asigurăm armatei noastre tot ce este 
necesar pentru a-și putea îndeplini, în orice împre
jurări, înalta misiune de a apăra cuceririle revolu

ționare ale poporului, independența și suveranitatea 
Republicii Socialiste România !

Cea mai înaltă cinstire ce se poate aduce sărbătorii 
noastre naționale, cel mai înalt angajament ce poate 
fi luat de generalii și ofițerii armatei noastre și de 
la Ministerul de Interne, de întreaga noastră armată 
este acela de a-și perfecționa continuu nivelul de pre
gătire militară și politică, de a servi întotdeauna po
porul, patria, partidul, cauza socialismului, indepen
dența și suveranitatea României.

Aș dori, încă o dată, să vă adresez calde felicitări 
și urarea de noi și noi succese, multă sănătate și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, prelungite).

DECRETE PREZIDENȚIALE 
de înaintare în grad a unor generali

si ofițeri» 5
Prin decret prezidențial a avut loc înaintarea in 

grad a unor generali și contraamirali, precum și acor
darea gradului de general-maior și contraamiral unor 
colonei și căpitani de rangul I din Ministerul Apără
rii Naționale :

- la gradul de general-colonel următorii generali- 
locotenenți : Ion Hortopan, Mircea Mocanu, Iulian 
Topliceanu, Gheorghe Zărnescu ;
- la gradul de general-locotenent următorii generali- 

maiori : Constantin Călinoiu, Mihai Chițac, Ion Dân- 
dăreanu ;
- la gradul de viceamiral următorii contraamirali : 

Mihai Aron, Ștefan Dinu, loan Mușat ;
- la gradul de general-maior următorii colonei : 

Achim Alstani, Grigorie Ghiță, Ștefan Gușă, Niculae

superiori
Matei, Constantin Mereu, Nicolae Șchiopu, Dumitru 
Velicu, Gheorghe Voinea ;

- la gradul de contraamiral următorii căpitani de 
rangul I : Constantin lordache, George Petre.

De asemenea, prin decret prezidențial, a avut loc 
înaintarea in grad a unor generali, precum și acor
darea gradului de general-maior unor colonei din 
Ministerul de Interne :

- la gradul de general-colonel, generalul-locotenent 
Iulian Vlad ;

- la gradul de general-locotenent următorii gene- 
rali-maiori : Epifanie Amohnoaie, Aristotel Stamatoiu ;

- la gradul de general-maior următorii colonei : 
Romeo Cimpeanu, Aurelian Mortoiu, Marin Neagoe, 
Victor Neculicioiu, Alexandru Tencu.

Luind cuvintul. general-colonel 
Iulian Topliceanu a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ccaușescu,

secretar general al Partidului Co
munist Român,

președinte al Republicii Socialiste 
România,

comandant suprem al forțelor 
noastre armate,

In numele generalilor cărora li 
s-a făcut onoarea de a fi înaintați 
in grad și al cadrelor militare din 
Ministerul Apărării Naționale cărora 
li s-a acordat gradul de general, vă 
rog să-mi permiteți să exprim sen
timentele noastre de dragoste fier
binte. de profundă stimă si nemărgi
nită recunoștință față de eroicul 
Partid Comunist Român, fată de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, fiul cel mai 
ilustru al poporului nostru, ctitorul 
strălucit al destinului național, 
militant neobosit pentru independen
ta și suveranitatea patriei, pentru 
afirmarea prestigioasă a României 
socialiste in comunitatea mondială.

Mărețul bilanț pe care poporul 
român îl face acum, in pragul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială si națională, anti
fascistă si antiimperialistă. ne umple 
inimile de bucurie și satisfacție. în 
acești ani. mai ales in epoca inaugu
rată de istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, care vă poartă glorios 
numele. România s-a angajat într-un 
gigantic efort constructiv, care a asi
gurat transformarea ei într-o tară 
cu o industrie modernă, cu o agri
cultură in plin progres, cu un nivel 
de civilizație si cultură in perma
nentă creștere. Se poate spune că 
nicicind. în multimilenara noastră 
istorie, oștirea tării n-a avut de 
aoărat asemenea uriașe valori mate
riale și spirituale.

Datorită gindirii și activității dum
neavoastră novatoare și cutezătoare, 
dispunem de un vast și original te
zaur de teze, orientări și soluții sin

tetizate în doctrina militară națională 
pe care ați elaborat-o cu atîta strălu
cire, doctrină ce constituie funda
mentul pregătirii optime, într-o in
disolubilă unitate, a armatei și celor
lalte componente ale sistemului apă
rării naționale, a întregului popor 
pentru a fi în măsură să respingă 
orice agresiune, orice atentat la li
bertatea. independența, suveranitatea 
și integritatea României.

Vă raportăm și cu acest prilej, to
varășe comandant suprem, că preve
derile directivei dumneavoastră pri
vind pregătirea militară și politică, 
sarcinile pe care le-ați pus in fața 
militarilor pentru a-și spori contri
buția la dezvoltarea generală a socie
tății românești sînt îndeplinite cu 
spirit de răspundere și dăruire, ele 
constituind un adevărat program de 
acțiune pentru întregul personal al 
armatei. Vă încredințăm că vom ac
ționa și în continuare, neabătut, pen
tru ridicarea pe trepte superioare a 
procesului instructiv-educativ din ar
mată,. vom perfecționa conducerea la 
toate nivelurile, conlucrarea cu uni
tățile Ministerului de Interne, gărzile 
patriotice, cu detașamentele de pre
gătire militară a tineretului, în in
teresul suprem al apărării patriei.

La această aniversare atît de 
scumpă întregii noastre națiuni, vă 
rugăm să ne permiteți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să reafirmăm, cu justificată mindrie, 
totala adeziune față de hotărîrea Ple
narei Comitetului Central privind 
realegerea dumneavoastră, de către 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a marilor împliniri vii
toare ale harnicului și talentatului 
nostru popor.

Exprimîndu-ne din inimă adînca 
recunoștință pentru deosebita încre
dere ce ne-ați acordat-o prin înain
tarea in grad, vă rugăm să primiți, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, președinte ai Re
publicii, comandant suprem al for
țelor armate, urările noastre fierbinți 
de sănătate deplină și multă putere de 
muncă, pentru a conduce patria so
cialistă spre noi și noi victorii, sprs

gloria nemuritoare a neamului româ
nesc.

Să trăiți, tovarășe comandant su
prem !

In cuvintul său. general-colonel 
Iulian Vlad a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte ai Republicii Socialiste 
România, comandant suprem ai for
țelor armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu sentimentele de nețărmurită 
dragoste, profundă stimă și aleasă 
prețuire ce le nutrim față de dum
neavoastră, respectuos vă rog să-mi 
permiteți ca, in numele generalilor 
din Ministerul de Interne înaintați in 
grad, precum și al ofițerilor cărora li 
s-a conferit gradul de general, să vă 
exprimăm, din adincul inimii, întrea
ga noastră recunoștință și cele mai 
profunde mulțumiri pentrp deosebita 
onoare ce ni s-a făcut și încrederea 
ce ne-o acordați, acum în ajunul mă
rețului jubileu al celei de-a 40-a ani
versări a zilei noastre naționale.

în aceste momente unice din via
ta noastră, îngăduiti-ne să ne fa
cem o datorie de onoare, omagiind, 
împreună cu întregul nostru popor, 
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate de strălucit conducător re
voluționar. patriot înflăcărat, ilustru 
gînditor comunist, care v-ati dedi
cat întreaga viață și activitate 
luptei pentru împlinirea idealurilor 
de libertate si independentă ale nat 
tiun.ii române și propășirii multila
terale a patriei.

Dind glas bucuriei nețărmurite cu 
care cadrele Ministerului de Interne, 
asemenea întregului nostru ponor, 
au primit hotărirea Plenarei Comi
tetului Central cu privire la reale
gerea dumneavoastră, la cel 'de-al 
XlII-lea Congres. în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, ne expri
măm cu toată căldura inimilor a- 
deziunea deplină la acest înălțător 
act politic — chezășie sigură a am
plificării mărețelor înfăptuiri din 
anii de după cel de-al IX-lea Con

gres. care dau strălucire celei mai 
rodnice perioade din viata patriei, 
denumită de întregul nostru popor, 
cu demnitate si îndreptăți,tă min
drie. ..Epoca Nicolae Ceaușescu".

Constienti de răspunderile ce ne 
revin odată cu înaintarea noastră în 
grad, vă rugăm să ne permiteți să 
vă Încredințăm că sintem si vom 
fi permanent preocupați de sporirea 
fermității si intransigentei fată de 
dușmanii tării, ai orinduirii noastre 
socialiste, fată de toate elementele 
antisociale care atentează la avutul 
obștesc sau încalcă în orice alt mod 
legile țării, că sîntem hotărîți să a- 
plicăm. în întreaga noastră activi
tate. cu tot mai multă exigentă, ce
rințele legalității socialiste, actio- 
nind cu consecventă în spiritul a- 
devărului. dreptății si echității.

Pu.rtind in suflet si urmind sta
tornic strălucitul dumneavoastră e- 
xemplu de slujire fără preget a in
tereselor supreme ale națiunii, per- 
miteti-ne să vă asigurăm, mult iu
bite si stimate tovarășe comandant 
suprem, că. respectind și aplicind 
neabătut. în întreaga noastră acti
vitate ordinele si indicațiile dum
neavoastră. vom fi mereu ostasicre- 
dinciosi ai partidului, vom face to
tul pentru a ne îndeplini cu cinste, 
demnitate st la nivelul celor mai 
înalte exigențe toate sarcinile și mi
siunile ce ne sînt încredințate, a- 
ducindu-ne întreaga contribuție la 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii, a independen
tei si suveranității scumpei noastre 
patrii. Republica Socialistă Româ
nia.

Să trăit! tovarășe comandant su
prem 1

A luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Cuvintul tovarășului Nicolae 
Ceausescu a fost urmărit cu deo
sebită atenție de cei prezenti. fiind 
subliniat cu vii si puternice aplauze.

în încheierea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceausescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat s-au 
întreținut, intr-o atmosferă cordială, 
cu generalii si ofițerii superiori 
înaintați in grad.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
V. I. VOROTNIKOV, RADOVAN VLAIKOVICI, ABDEL RAUF AL KASSEM,

membru al Biroului Politic al C.C, al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S. Ruse

vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia prim-ministru al Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, marți, pe tovarășul Vitalii Iva- 
novici Vorotnikov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S. Ruse, con
ducătorul delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice care participă 
la festivitățile prilejuite de sărbătorirea ce
lei de-a 40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Conducătorul delegației a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, comuniștilor. în
tregului popor român, din partea tovară
șului Konstantin Cernenko. secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
un cordial salut, felicitări călduroase cu 
ocazia aniversării eliberării României, pre
cum și urări de noi și tot mai mari succese 
în opera de edificare a societății socialiste.

STANKO TODOROV, 
președintele Adunării Populare a R.P. Bulgaria

în ziua de 21 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe tovarășul 
Stanko Todorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, condu
cătorul delegației bulgare de partid și de 
stat care participă la festivitățile ce au loc 
în țara noastră cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Conducătorul delegației a arătat că îi re
vine plăcuta misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj 
de prietenie din partea tovarășului Todor 
Jivkov. secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, precum și cordiale feli

PEDRO MIRET PRIETO,
membru al Biroului Politic si al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba

Marți. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Pedro Miret Prieto, 
membru al Biroului Politic și al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba, membru al 
Consiliului de Stat, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care conduce delega
ția de partid si de stat cubaneză la festi
vitățile prilejuite de împlinirea a patru 
decenii de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Șeful delegației cubaneze a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un cald salut 
tovărășesc din partea tovarășului Fidel 
Castro Ruz. prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba, calde 
felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a 
României.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a mulțumit 
șl a adresat tovarășului Fidel Castro Ruz, 
conducerii de partid si de stat cubaneze 
cele mai bune urări de succes în activita
tea ce o desfășoară, iar poporului cubanez 
noi realizări pe calea dezvoltării socialis
te a patriei sale.

în cadrul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au fost ex
primate satisfacția fată de cursul ascen
dent al raporturilor de prietenie si de co
laborare multilaterală româno-cubaneză și

Mulțumind pentru felicitări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său. 
tovarășului Konstantin Cernenko. comu
niștilor și întregului popor sovietic un 
cald salut prietenesc și cele mai bune urări, 
precum și noi victorii în construirea co
munismului.

în timpul întrevederii au fost evocate cu 
satisfacție tradiționalele relații româno- 
sovietice. care se dezvoltă potrivit înțele
gerilor convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt, exprimindu-se voința de a se 
acționa. în continuare, pentru întărirea și 
dezvoltarea raporturilor de prietenie și co
laborare statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice. între România și Uniunea So
vietică. în folosul celor două popoare, al 
cauzei generale a păcii și socialismului.

La primire, desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a fost prezent E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

citări cu prilejul marii sărbători naționale 
de la 23 August, iar poporului român — 
urări de succese tot mai importante in dez
voltarea socialistă a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
și a transmis, la rîndul său. un salut 
călduros tovarășului Todor Jivkov. îm
preună cu cele mai bune urări, iar poporu
lui bulgar prieten — urări de noi și tot mai 
mari realizări in construcția socialistă.

în cursul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, s-au evocat 
cu satisfacție relațiile strinse. prietenești, 
dintre partidele și țările noastre, care au 
cunoscut o dezvoltare rodnică, pe toate 
planurile, și a fost manifestată dorința co
mună de a extinde si adinei tot mai mult, 
aceste raporturi tradiționale, in interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii. înțelege
rii și colaborării internaționale.

convingerea că aceste relații se vor inten
sifica si amplifica continuu, in interesul și 
spre binele popoarelor român și cubanez, 
al cauzei generale a socialismului si păcii, 
al înțelegerii si cooperării Internationale.

SALY VONGKHAMSAO,
membru al Secretariatului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
l-a primit, marți după-amiază. pe Saly 
Vongkhamsao. membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului Național 
al Planificării, conducătorul delegației de 
partid și de stat a R.D.P. Laos care parti
cipă la festivitățile prilejuite de sărbăto
rirea zilei de 23 August.

Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea secretarului general 
al C.C. al P.P.R. Laoțian, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.P. Laos, Kavsone 
Phomvihane, și a președintelui R.D.P. Laos, 
Sufanuvong. un prietenesc salut, calde fe
licitări cu prilejul celei de-a 40-a aniver- . 
sări a victoriei revoluției de eliberare so-

Marți după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe tovarășul 
Radovan Vlaikovici. vicepreședinte al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, care, in fruntea 
unei delegații de partid și de stat, parti
cipă la festivitățile prilejuite de a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă șl antiimperialistă 
de la 23 August 1944.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea tovară
șilor Veselin Giuranovici. președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, și Aii Șukria, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. împreună cu 
cordiale felicitări ou ocazia marii sărbă

JOSEF KEMPNY,
membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, mart), pe tovarășul 
Josef Kempny, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Consiliului 
Național Ceh, care, in fruntea unei dele
gații de partid și de stat, participă la 
manifestările consacrate Zilei naționale a 
României.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări prietenești din partea 
tovarășului Gustav Husak. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, precum și calde

DAAADINGH1N ȚEDEN,
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.P.R. Mongol

Marti după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe tovarășul 
Damdinghin Teden. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., minis
trul silviculturii si industriei de prelucrare 
a lemnului. președintele Asociației de 
prietenie mongolo-română. conducătorul 
delegației de partid si de stat a R. P. Mon
gole care participă la festivitățile prile
juite de marea sărbătoare națională a po
porului român de la 23 August.

Oaspetele a arătat că are plăcuta misiu
ne de a transmite tovarășului Nicolae 
Ceausescu un cald salut si cele mai cor
diale urări din partea tovarășului Yum
jaaghiin Țedenbal. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Republi
cii Populare Mongole, a C.C. al P.P.R.M.. 
a guvernului mongol, insotite de felicitări

C.C. al P.P.R. Laoțian
cială si națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. iar poporului român — succese tot 
mai mari in construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru salutul și felicitările adresate, pen
tru participarea la marea sărbătoare a po
porului român și a rugat să se transmită 
secretarului general al C.C. al P.P.R. Lao
țian și președintelui R.D.P. Laos salutul 
său călduros. împreună cu cele mai bune 
urări, iar poporului laoțian — pace și pros
peritate.

în cadrul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a fost ex
primată dorința de a se acționa pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor 
româno-laoțiene. în interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și socialismului. 

tori naționale de la 23 August, iar po
porului român — urări de noi și importante 
succese in edificarea socialistă a patriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită tovarășilor Veselin 
Giuranovici și Aii Șukria salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar po
poarelor iugoslave prietene noi realizări în 
construcția socialistă.

în timpul convorbirii, care a decurs in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost 
evidențiată cu satisfacție evoluția ascen
dentă si rodnică a relațiilor prietenești 
dintre P.C.R. și U.C.I., dintre România și 
Iugoslavia, exprimindu-se. totodată, do
rința comună de a amplifica si aprofunda 
continuu aceste traditionale raporturi. în 
folosul si spre binele țărilor si popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului si păcii.

felicitări cu prilejul marii sărbători națio
nale a poporului român de la 23 August.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită tovarășului Gustav 
Husak un salut călduros și cele mai bune 
urări, iar poporului cehoslovac prieten — 
urări de progres și prosperitate.

în cadrul întrevederii, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
fost evocate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre și a fost expri
mată convingerea că bunele raporturi 
româno-cehoslovace se vor dezvolta con
tinuu. în interesul ambelor popoare, al 
cauzei generale a păcii și socialismului.

cu prilejul celei de-a 40-a aniversari a re
voluției de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă.

Tovarășul Nicolae CeaușeJcu a mulțumit 
si a rugat să se transmită tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal. din partea sa. a 
C.C. al P.C.R.. a poporului român, salutul 
călduros și cele mai bune urări, iar po
porului mongol prieten — urări de bună
stare. prosperitate si progres.

în timpul întrevederii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, s-au re
levat relațiile de prietenie si colaborare 
existente intre partidele, țările si popoa
rele noastre, subli.niind.u-se cu satisfacție 
că aceste bune raporturi s-au întărit con
tinuu. in spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt. în același timp s-a apreciat 
că există posibilități si condiții favorabile 
pentru o dezvoltare si mai largă a acestor 
raporturi potrivit intereselor si aspirațiilor 
celor două țări si popoare.

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, 
marți după-amiază, pe Abdel Rauf Al 
Kassem, prim-ministru al Republicii Arabe 
Siriene, care se află in țara noastră pentru 
a participa la festivitățile prilejuite de 
aniversarea victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene. Hafez Al Assad, un 
salut prietenesc, calde felicitări cu ocazia 
glorioasei aniversări a zilei de 23 August, 
precum și urări de progres și prosperitate 
pentru poporul român. Primul ministru 
sirian a dat, totodată, o înaltă apreciere 
succeselor obținute de poporul român in 
dezvoltarea economico-socială a patriei, 
politicii de pace și colaborare promovate 
de România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
și a rugat să se transmită președintelui

TADEUSZ POREBSKI,
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, la 21 august, pe tovarășul Ta
deusz Porebski. membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, care conduce delega
ția poloneză la manifestările prilejuite de 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială si națională, 
si antiimperialistă.

Tovarășul Tadeusz Porebski 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
partidului nostru un salut prietenesc si 
cele mai bune urări din partea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, și a tovarășului 
Henryk Jablonski, președintele Consiliului

antifascistă

a transmis 
conducerii

DONG SY NGUYEN,
membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam

Marți, 21 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe tovarășul 
Dong Sy Nguyen, membru supleant al 

Siriei un cald salut, iar poporului sirian — 
urări de pace șl bunăstare. Șeful statului 
român a exprimat, de asemenea, satisfac
ția pentru prezența primului ministru si
rian la manifestările prilejuite de aniver
sarea zilei de 23 August, arătind că aceasta 
reprezintă o mărturie a bunelor relații 
româno-siriene.

în timpul întrevederii — care a decurs 
înt.r-0 atmosferă caldă — a fost exprimată 
satisfacția fată de bunele relații de prie
tenie. colaborare și stimă reciprocă care 
s-au statornicit și se dezvoltă între Parti
dul Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, între România si Siria, 
intre popoarele celor două țări și a fost 
reafirmată dorința de a extinde și apro
funda raporturile de conlucrare româno- 
siriene pe multiple planuri, în spiritul 
hotăririlor convenite la nivelul cel mai 
înalt, in interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării internaționale.

de Stat al R. P. Polone, precum si calde 
felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis tovarășilor Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski, conducerii P.M.U.P. 
un salut călduros si cele mai bune urări, 
iar poporului polonez prieten urări de pro
gres si prosperitate.

în cadrul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au fost sub
liniate cu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie si colaborare dintre partidele, 
țările si popoarele noastre. A fost expri
mată. totodată, dorința de a dezvolta și 
în viitor aceste raporturi pe plan politic, 
economic, tehnico-stiintific. cultural si îh 
alte domenii de activitate. în interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei generale 
a socialismului si păcii.

Biroului Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul comuni
cațiilor și transporturilor, care conduce de
legația de partid și de stat a țării sale la 
festivitățile prilejuite de sărbătoarea națio
nală a poporului român.

Conducătorul delegației a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. din partea 
tovarășului Le Duan, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Vietnam, sincere felicitări cu prilejul 
gloriosului jubileu, urări de noi succese 
poporului român în dezvoltarea României 
socialiste.

Mulțumind pentru felicitările și urările 
adresate. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să se transmită tovarășului Le Duan, 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam, salutul 
său prietenesc. împreună cu cele mai bune 
urări, iar poporului vietnamez, noi succese 
în construirea socialismului.

în cadrul întrevederii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a exprimat dorința de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noas
tre, pe baza hotăririlor convenite la nivel 
înalt. în folosul si spre binele popoarelor 
român și vietnamez, al cauzei generale a 
socialismului, păcii șl progresului în lume.
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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 3 august a.c,, pe Lemaire 
Norbert-Richard, redactor-șef al publicației franceze „La revue parlamen- 
taire", și pe Jean Pierre Marechal, director al sectorului relații externe al 
revistei, cărora le-a acordat următorul interviu :

ÎNȚREBARE : La 23 August, 
România va sărbători a 40-a 

‘aniversare a revoluției de elibe
rare socială Și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. Cum 
caracterizați, domnule ■președin
te, drumul parcurs pînă acum 
de România și care sint orien
tările de bază, politice, econo
mice și sociale pentru perioada 
următoare ?

RĂSPUNS : La 23 August anul a- 
cesta România sărbătorește 40 de ani 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. care a marcat un moment 
istoric in dezvoltarea patriei noastre.

Înfăptuirea revoluției a însemnat, 
fn primul rind, ieșirea României din 
războiul dus alături de Germania 
hitleristă și alăturarea ei cu toate 
forțele, cu întreaga armată. Uniunii 
Sovietice și coaliției antihitleriste și 
participarea la războiul împotriva 
Germaniei naziste pină la victoria 
finală.

In același timp, aceasta a constituit 
începutul unor mari transformări re
voluționare care au schimbat radical 
situația din România. Acum 40 de 
ani, România era. din punct de ve
dere economic și social, o țară agra
ră. cu o industrie si o agricultură 
slab dezvoltate. Această situație a 
fost agravată, desigur, de anii de 
război care au dus la o mare scădere 
a nivelului general de dezvoltare a 
României.

Astăzi, România s-a transformat 
intr-o tară socialistă cu o industrie 
modernă, dezvoltată, cu o agricul
tură socialistă modernă. în plină dez
voltare — ceea ce inseamnă că a de
venit o țară industrial-agrară mo
dernă.

Pentru a ilustra aceste mari trans
formări și aceste afirmații voi men
ționa citeva date comparative cu si
tuația de acum 40 de ani. Din punctul 
de vedere al producției industriale, 
astăzi România produce de peste 100 
de ori mai mult decit in 1945. Sint 
ramuri — cum sint chimia, construc
țiile de mașini — care au cunoscut 
o creștere de cîteva sute de ori. Pro
ducția industriei metalurgice a cres
cut, de asemenea, de peste 100 de 
ori. Ceea ce este insă mai important 
este faptul că, in această perioadă, 
am creat ramuri noi ale industriei 
construcțiilor de mașini — inclusiv 
in domeniul electronicii — că indus
tria românească poate fi caracteriza
tă astăzi ca una din cele mai moder
ne din punct de vedere tehnic, finind 
seama că ea s-a realizat îndeosebi 
în ultimii 10—15 fini, și. deci, am 
dotat-o la nivelul țehnicii celei mai 
avansate. Dealtfel, ponderea indus
triei în crearea vcnițului. național re
prezintă peste 60 la sută.

In ce privește agricultura, In com
parație cu anul 1945, producția agri
colă este anul acesta de peste 7 ori 
mai mare. Practic asigurăm. în bune 
condiții, produsele agroalimentare 
necesare consumului, iar în unii ani 
putem să și exportăm unele cantități.

Am dezvoltat puternic știința, în- 
vățămîntul și cultura, pe care le con
siderăm factori determinanti pentru 
progresul unui stat modern, cu. atit 
mai mult pentru un stat cum este 
România, care făurește societatea so
cialistă multilateral dezvoltată. Prac
tic, nu există domeniu al cercetării 
științifice în care România să nu 
poată astăzi să soluționeze probleme 
foarte importante ale progresului 
tehnico-științific modern. Aceasta și 
explică, dealtfel, succesele realizate 
în dezvoltarea economico-socială a 
țării.

Am introdus învătămintuil obliga
toriu de 10 ani, lichidind, desigur, de 
foarte mult timp, analfabetismul care 
a existat în trecut. Peste 50 la sută 
din tineretul nostru urmează liceul 
de 12 ani, iar invățămîntul superior 
asigură pregătirea cadrelor necesare 
pentru toate domeniile de activitate. 
Mai mult, în invățămîntul din Româ
nia studiază aproape 20 000 de tineri 
străini.

Toate acestea au cerut, desigur, e- 
forturi foarte mari din partea între
gului nostru popor. în ultimii 20 de 
ani am alocat o treime din venitul 
național pentru dezvoltare. Pe aceas
tă bază am realizat creșterea puter
nică a industriei și agriculturii, a ce
lorlalte sectoare economico-sociale, 
am putut realiza un vast program de 
construcții de locuințe, de unități de 
învătămînt. de cultură, de sănătate.

în acești ani, peste 80 la sută din 
întreaga populație a României s-a 
mutat în locuințe noi. Un fapt care 
caracterizează această situație este 
acela că astăzi, la fiecare trei minute 
și jumătate dăm în folosință un apar
tament. Deci, și din acest punct de 
vedere, cred că România se numără 
printre puținele țări cu asemenea 
realizări.

Odată cu efortul pentru dezvolta
rea țării, am acordat o atenție per
manentă ridicării nivelului de trai al 
poporului. Venitul național a crescut, 
fată de 1945, de 32 de ori. iar fondul 
de consum de peste 8 ori. Și consu
mul concret, de produse agroalimen
tare și industriale, a crescut de cîteva
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ori. in comparație cu trecutul. Româ
nia se numără astăzi printre primele 
10 țări din lume in ce privește con
sumul de calorii pe locuitor.

Desigur, vreau să declar deschis că 
nu considerăm că am realizat tot ceea 
ce era posibil ; am făcut și unele gre
șeli, au fost si o serie de lipsuri în 
toți acești ani, dar, pe ansamblu, am 
parcurs un drum care inseamnă tre
cerea, în această perioadă, prin cite
va etape istorice de dezvoltare — de 
la societatea capitalistă-moșierească, 
cu multe rămășițe feudale, la socie
tatea socialistă multilateral dezvolta
tă. Ați vizitat țara noastră și ați pu
tut să cunoașteți cite ceva din reali
zările României. Știm că mai avem, 
multe de făcut pentru a realiza o- 
biectivele ce ni le-am propus in ce 
privește dezvoltarea patriei noastre 
și ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Avem în vedere ca, pină în 1990, 
România să parcurgă o nouă etapă și 
să consolidăm poziția ei de țară me
diu dezvoltată, din toate punctele de 
vedere. Continuind dezvoltarea for
țelor de producție, vom pune accen
tul pe caracterul intensiv al dezvol
tării industriei și agriculturii, pe ri
dicarea calității și a nivelului tehnic. 
Dorim să ne angajăm cu toate "for
țele în realizarea noii revoluții in
dustriale, avind in vedere forța ma
terială si științifică de care dispunem 
acum. Facem totul pentru a realiza 
— desigur, în colaborare și cu alte 
țări — o înscriere a României in dez
voltarea modernă, pe baza dezvol
tării electronicii, a robotizării, a au
tomatizării generale a proceselor 'de 
producție.

Avem un vast program de lucrări 
de irigații și imbunătățiri funciare, 
care necesită investiții de circa 10 
miliarde dolari, dar care va face ca, 
in 1990, România să aibă circa 60 la 
sută din suprafața arabilă irigată, 
să dispună de o agricultură modernă 
care să asigure din plin întregul ne
cesar de aprovizionare al economiei 
naționale, precum și ceva disponibi
lități pentru export.

Vom continua să punem pe primul 
plan ridicarea nivelului de trai al 
poporului, considerînd că esența so
cietății noastre socialiste este asigu
rarea bunăstării și fericirii omului, 
sub toate aspectele — atit materiale, 
cît și spirituale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, criza economică mon
dială care a lovit majoritatea 
țărilor lumii s-a făcut simțită 
și in Franfa șl in România. Care 
sint consecințele acestei crize și 
care sint, domnule președinte, 
măsurile adoptate de tara dum
neavoastră pentru a înlătura 
efectele crizei sau pentru a-i re
duce influența ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, criza e- 
conomică mondială a lovit, practic, 
toate statele lumii. Cel mai grav 
însă a lovit țările în curs de dezvol
tare, a căror situație a continuat să 
se înrăutățească foarte mult, mărin- 
du-se decalajul între țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare.

Fără îndoială că această criză s-a 
făcut simțită și în România. Ea s-a 
reflectat în primul rînd în faptul 
că, în primii doi ani ai actualului 
cincinal, ritmul de creștere a fost de 
circa 2,8 la sută. Aceasta s-a datorat 
și măsurilor pe care le-am luat în 
țară pentru reducerea dependenței 
față de unele importuri, pentru o 
integrare mai mare a producției. Pe 
de altă parte am acționat pentru 
dezvoltarea mai puternică a bazei 
de materii prime și de energie în 
țară.

Anul 1983 a dus la creșterea pro
ducției în țara noastră cu 4,8 la 
sută, iar pe primele 6 luni ale aces
tui an cu circa 5 la sută — ceea ce 
înseamnă că, pe ansamblu, am de
pășit în bună parte greutățile pro
vocate de criza economică, precum 
și de unele probleme proprii ale 
dezvoltării noastre.

Am acționat pentru creșterea și 
modernizarea în continuare a forțe
lor de producție ale țării, alocind 
sume importante pentru dezvoltare 
și asigurind. pe această bază, reali
zarea unui vast program de investi
ții industriale, agricole și social- 
culturale. Am făcut anumite corec
tări in sensul destinației investiții
lor, îndreptîndu-le mai mult spre 
domeniul materiilor prime și ener
giei și spre realizarea programului 
pentru agricultură, de care am vor
bit.

Despre forța economiei noastre 
socialiste și despre faptul că am 
depășit, in linii generale, greutățile 
provocate de criză vorbește și fap
tul că. începind din septembrie 1983, 
am trecut la majorarea retribuției 
reale a tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta s-a încheiat la 1 august 
anul acesta, cînd toate categoriile de 
oameni ai muncii primesc retribuția 
majorată. După calculele prelimina
re, s-a realizat ceva mai mult decit 
am prevăzut, retribuția reală cres- 
cind cu 5,6 la sută in comparație cu 
anul 1980. De asemenea, am majo
rat pensiile tuturor categoriilor de

pensionari cu circa 5 Ia sută' — mă 
refer la majorarea reală a pensiilor.

Anul acesta, prin măsurile adop
tate pină acum, nu am permis nici 
un fel de creștere a prețurilor. Pe 
primele 6 luni, preturile la piața 
neorganizată — sau, cum se spune 
în Occident, pe piaița liberă — sînt 
cu un procent și ceva mai mici decit 
cele din 1983, în condițiile creșterii 
cantităților de produse vindute de 
producători. Această scădere a pre
țurilor, mai cu seamă la produsele 
agroalimentare. a fost posibilă dato
rită faptului că am asigurat, prin 
comerțul de stat, o aprovizionare 
bună a populației.

Asa cum am mai menționat, a- 
vem în vedere ca. pînă la sfîrșitul 
anului, să realizăm o creștere a pro
ducției in industrie de circa 6 la 
sută. Producția agricolă se pare că 
va fi bună. în orice caz. deja la 
culturile de vară nutem spune că 
avem cele mai bune recolte de pină 
acum, iar culturile de toamnă se 
prezintă, de asemenea, bine. Avem 
deci condițiile necesare ca să înche
iem anul sărbătorii noastre naționa
le cu realizări bune în toate sec
toarele și să privim cu încredere 
perspectivele dezvoltării viitoare.

ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, actuala si
tuație din Europa, in condițiile 
in care, pe continentul pe 
care se află atit Franța, cit și 
România continuă să se acu
muleze cantități uriașe de arme, 
îndeosebi nucleare ? Considerați 
că există posibilitatea opririi 
acestui curs periculos al înar
mărilor și să se obțină progrese 
reale in eliberarea continentului 
european de armele nucleare ?

RĂSPUNS : As dori să subliniez, 
în primul rind. că ne aflăm intr-o 
perioadă de încordare internaționa
lă foarte gravă, cum nu a mai fost 
de la terminarea celui de-al doi
lea război mondial. Această gravi
tate este accentuată îndeosebi de 
înarmările nucleare, care duc Ia 
creșterea pericolului unui nou război 
mondial, ce, inevitabil, va fi un 
război cu arme nucleare.

Este bine cunoscut că oamenii de 
stiintă din întreaga lume, inclusiv 
cei sovietici si americani, apreciază 
că un război nuclear va duce la dis
pariția a insesi condițiilor vieții pe 
planeta noastră. De aceea, proble
ma fundamentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmărilor, în 
primul rind nucleare, trecerea la 
dezarmarea nucleară si asigurarea 
Păcii întregii lumi, a dreptului vi
tal al oamenilor — la viată, la e- 
xistentă. la libertate, la Indepen
dentă. la pace.

In mod deosebit trebuie să sub
liniez situația gravă din Europa, ca 
urmare a trecerii la amplasarea ra
chetelor S.U.A. in unele țări din Ves
tul continentului șl a contramăsu- 
rilor anunțate de Uniunea Sovie
tică. Se spune că ■ aceâsta ‘ va mâri 
securitatea, dar de fapt trebuie să 
arătăm deschis popoarelor că am
plasarea de noi rachete, de diferite 
tipuri, nu face decit să crească pe
ricolul distrugerii întregului conti
nent european. Nu poate exista nici 
o justificare pentru aceste .măsuri, 
nici măcar iustificarea de a menți
ne un echilibru între cele două părți, 
deoarece, ducă declarațiile oficiale. 
S.U.A. si Uniunea Sovietică dețin 
armamente nucleare în stare să dis
trugă de cel puțin 10 ori omenirea. 
In asemenea împrejurări, citeva sute 
de rachete în minus sau in plus nu 
mal pot afecta raportul de forte in
tre cele două părți — omenirea nu 
poate fi distrusă decit o singură 
dată !

Noi considerăm că este in inte
resul popoarelor europene de a face 
totul pentru oprirea amplasării ra
chetelor americane si a contramă- 
surilor anunțate de Uniunea Sovie
tică. pentru reluarea tratativelor si 
realizarea unui acord privind elimi
narea tuturor rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa — în 
perspectivă mă gîndesc si la rache
tele Franței si Angliei — si a tu
turor armelor nucleare. Numai o a- 
semenea cale poate mări bradul de 
securitate pentru popoarele din Eu
ropa !

De asemenea, considerăm că este 
necesar să se acționeze pentru di
minuarea caracterului militar al ce
lor două blocuri militare — N.A.T.O. 
si Pactul de la Varșovia — și pen
tru lichidarea concomitentă a am
belor blocuri militare. Să reali
zăm în Europa relații noi de 
colaborare. pe baza egalității, 
respectului independenței, neameste
cului în treburile interne — deoarece 
numai pe această cale viața popoare
lor europene, ca dealtfel a tuturor 
popoarelor lumii, poate fi asigurată !

Acordăm o mare însemnătate Con
ferinței de la Stockholm pentru în
credere, securitate și dezarmare, pre
cum și Conferinței de la Viena în 
problemele dezarmării in centrul Eu
ropei. Ne pronunțăm pentru realiza
rea în Balcani a unei zone fără arme 
nucleare și baze străine. Sintem pen
tru o Europă unită, bazhtă pe res
pectarea diversității orinduirilor so
ciale. pe o colaborare reciproc avan
tajoasă. Europa, care a dat mult ci
vilizației, are incă un .rol important 
în viața internațională. Ea poate 
contribui mult la soluționarea pro
blemelor grave ale lumii contempo

rane, la politica de pace, la lichida
rea subdezvoltării și realizarea noii 
ordini economice internaționale, la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, in care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, așa cum do
rește, fără nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Dumneavoastră 
sinteți un partizan activ al dez
voltării relațiilor cu toate țările 
lumii, pe baza deplinei egalități, 
a respectului reciproc și neames
tecului în treburile interne ale 
altor state. Apreciați, domnule 
președinte, că dialogul direct, 
contactele și schimburile de opi
nii dintre șefii de state și gu
verne reprezintă modalități de 
impulsionare a vieții politice in
ternaționale ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
se pronunță ferm și dezvoltă larg 
relațiile cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. Con
siderăm că in epoca noastră și o 
lungă perioadă de acum încolo vor 
continua să existe state cu orinduiri 
sociale diferite — și trebuie să se ac
ționeze pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre ele, 
respectindu-se orînduirea și dreptul 
la dezvoltare independentă a fiecă
rui popor. De fapt, trebuie să spu
nem deschis că una din cauzele în
cordării actuale o constituie neres- 
pectarea independenței și drepturilor 
popoarelor la dezvoltare liberă, în
cercările de amestec in .treburile al
tor popoare și de a impune voința 
unor state altor popoare mai mici. 
Or, este necesar să se ințeleagă că 
popoarele care și-au cîștigat inde
pendența, ca urmare a dispariției, in 
fapt, a sistemului colonial, nu vor 
mai admite niciodată să-și piardă 
această independență. Dimpotrivă, 
ele sint hotărite să acționeze și să 
facă totul pentru a-și consolida inde
pendența și pentru a-și asigura și o 
dezvoltare economică-socială liberă, 
independentă.

In această direcție consider că con
tactele directe dintre state, convorbi
rile — inclusiv la nivelul cel mai 
înalt — dintre șefii de state și de 
guverne au o mare însemnătate pen
tru depășirea problemelor complica
te, pentru soluționarea lor în inte
resul politicii de destindere, de inde
pendență, de progres economico-so- 
cial și de pace.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, relațiile franco-române, 
în cele mai diverse domenii, au 
un caracter tradițional și ami
cal, atit datorită vechimii, cit și 
continuității lor. Recent, mi
nistrul francez al planului a ve
nit in vizită in România. Noi 
am dori să cunoaștem care sint 
perspectivele acestor relații eco
nomice româno-franceze ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, relațiile 
româno-franceze au un trecut foarte 

. i 'îndepărtat. Ele au devenit, cu ade- 
rărat, tradiționale. După al doilea 
război mondial s-au obținut realizări 
importante în dezvoltarea pe baze 
noi a colaborării româno-franceze. 
Anii deceniilor 6 și 7 au constituit, 
din acest punct de vedere, anii unor 
progrese însemnate în realizarea unei 
cooperări largi în citeva domenii im
portante — inclusiv în domeniul 
electronicii, al calculatoarelor — din
tre România și Franța.

Intr-adevăr, recent a vizitat Româ
nia ministrul planificării și amena
jării teritoriale din Franța, iar in 
prima parte a anului un prim vice- 
prim-ministru român a fost în Fran
ța. A avut loc și sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică ro- 
mâno-franceză. Cu aceste prilejuri 
s-au discutat problemele dezvoltării 
în continuare.a colaborării și coope
rării dintre Rpmânia și Franța. S-a 
constatat că există încă mari posibi
lități in această direcție și s-au sta
bilit o serie de acțiuni concrete in 
acest sens. Sperăm că vom acționa, 
și de o parte și de alta — și, in ce 
ne privește, sintem ferm hotărîți să 
facem totul pentru a da noi dimen
siuni cooperării în producție, pentru 
a lărgi și mai mult conlucrarea din
tre România și Franța în realizarea 
unor produse pe bază de cooperare, 
precum și cooperarea pe terțe piețe.

Considerăm că, tocmai în actualele 
împrejurări ale crizei economice, ale 
situației generale economice grave, 
este necesar să intensificăm această 
colaborare, deoarece numai astfel 
vom putea să contribuim la depă
șirea crizei economice, la soluționa
rea problemelor subdezvoltării, inclu
siv Ia realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

ÎNTREBARE: Mulțumindu-vă, 
domnule președinte, pentru a- 
mabilitatea de a răspunde în
trebărilor noastre, am dori să 
profităm de acest prilej pentru 
a vă ruga să adresați un mesaj 
poporului francez și — dacă pu
teți — președintelui Franței.

RĂSPUNS : Doresc să adresez, în 
acest cadru, președintelui Franqois 
Mitterrand cele mai bune urări de 
succes în întreaga sa activitate.

Aș dori, de asemenea, să adresez 
cititorilor revistei dumneavoastră și 
poporului prieten francez cele mai 
bune urări de bunăstare, de prospe
ritate și pace.
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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, a primit, la 10 august a.c., pe William 
Waak, trimis special al ziarului „Jornal do Brasil", căruia i-a acordat ur
mătorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră acordați 
o atenție deosebită problemelor 
legate de cursa înarmărilor și 
negocierilor de dezarmare. Am 
fi bucuroși să ne expuneți opinia 
dumneavoastră asupra impor
tanței și urgenței acestor pro
bleme în situația internațională 
actuală.

RĂSPUNS : în viața internaționa
lă s-a ajuns la o încordare deosebit 
de gravă, ca urmare a politicii de 
menținere și reîmpărțire a zonelor 
de influență, a politicii de forță și 
de amenințare cu forța, a intensifi
cării, fără precedent, a cursei înar
mărilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare.

După declarațiile oficiale, arma
mentele nucleare deținute astăzi de 
cele două mari puteri pot distruge 
de mai multe ori întreaga omenire, 
în asemenea împrejurări, problema 
fundamentală a epocii noastre este 
aceea a opririi cursei înarmărilor, 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rind la dezarmarea nucleară, asigu
rarea dreptului suprem al popoare
lor la existență, la viață, la indepen
dență și la pace.

Considerăm că nu există nici un 
fel de justificare pentru continuarea 
Înarmărilor in general și a înarmă
rilor nucleare in special. Fără nici 
o îndoială că este necesar ca reali
zarea dezarmării să ducă la asigu
rarea unui echilibru între cele două 
părți, dar acesta trebuie să se reali
zeze nu prin noi armamente, ci prin 
reducerea celor existente la un nivel 
cit mai scăzut.

Considerăm că este necesar să fie 
reluate negocierile dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame- 
ricii, să .se ajungă la negocieri cu 
participarea tuturor țărilor nucleare.

în același timp, acordăm o mare 
însemnătate Comitetului de dezar
mare de la Geneva, deoarece proble
mele dezarmării, ale dezarmării nu
cleare, interesează deopotrivă toate 
națiunile lumii, avind in vedere că 
un eventual război nuclear pune în 
primejdie viata și existența întregii 
omeniri. De aceea, este necesar ca 
toate popoarele, conducătorii de state 
și de guverne, toți oamenii politici 
să acționeze cu toată hotărîrea, să-și 
asume o răspundere mai mare si 
directă in ce privește realizarea de
zarmării și asigurarea păcii.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră cu privire 
la consecințele pe plan euro
pean, și chiar mondial, ale insta
lării în Europa, de către S.U.A,, 
a rachetelor nucleare cu rază 
medie de .acțiune, precum și ale 
contramăsurllor Uniunii . So
vietice ?

RĂSPUNS : Trecerea la amplasa
rea rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune, de către S.U.A., in 
unele țări din Vestul Europei și, ca 
urmare, la contramăsurile nucleare 
anunțate de Uniunea Sovietică a 
creat o situație deosebit de gravă în 
Europa și in întreaga lume. De fapt, 
aceasta duce la creșterea puternică 
a pericolului unui război nuclear 
mondial.

In asemenea împrejurări conside
răm că este necesar să se facă totul 
pentru oprirea realizării acestor mă
suri — și de către o parte, și de alta 
— pentru reluarea negocierilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., in vede
rea eliminării totale a rachetelor cu 
rază medie de acțiune și, apoi, a tu
turor armelor nucleare..

Avind în vedere că rachetele nu
cleare de care am vorbit se ampla
sează în țările europene, considerăm 
că statele continentului european au 
o răspundere deosebită și trebuie să 
participe direct, într-o formă sau 
alta, la realizarea acordurilor nece
sare eliminării acestor rachete, a ar
melor nucleare în general. Așa cum 
am menționat, dealtfel, consider că 
popoarele nu trebuie să aștepte nu
mai negocierile dintre marile puteri, 
ci să-și asume răspunderea directă, 
să participe cu întreaga forță la rea
lizarea dezarmării și asigurarea păcii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați compatibile 
hotărîrile adoptate de puterile 
nucleare de a instala arme nu
cleare pe teritoriul ‘ altor state 
cu obligațiile pe care aceste pu
teri și le-au asumat prin trata
tul de neproliferare a armelor 
atomice 2

RĂSPUNS : Amplasarea de rachete 
și de arme nucleare, in general, pe 
teritoriul altor state inseamnă, de 
fapt, o proliferare a armelor nuclea
re, o încălcare a acordurilor privind 
neproliferarea armelor nucleare — și, 
ca atare, lărgirea numărului statelor 
care posedă de fapt arme nucleare. 
Aceasta, deoarece prezența armelor 
nucleare intr-un șir de state înseam
nă, de fapt, că statele respective își 
asumă un rol direct in folosirea aces
tor arme și, astfel, indirect, ele devin 
posesoare de arme nucleare.

Considerăm că este necesar ca sta
tele care au semnat Tratatul de ne
proliferare să ceară, in conformitate 
cu prevederile acestuia, o conferință

specială pentru a analiza noua si
tuație și a trage concluziile cores
punzătoare. Desigur, în primul rînd 
ar fi necesar să se ceară retragerea 
tuturor armelor nucleare de pe teri
toriul altor state. Dacă nu se va 
ajunge la o asemenea înțelegere, fără 
nici o îndoială că o serie de alte 
state vor avea pe deplin dreptul să-și 
reconsidere poziția lor față de acest 
tratat.

Dar, repet, avînd in vedere gravi
tatea și pericolul armelor nucleare, 
este necesar să se facă totul pentru 
a se retrage aceste arme nucleare 
de pe teritoriul altor state si, în ge
neral, pentru trecerea la reducerea 
armelor nucleare de către statele po
sesoare și producătoare, pînă la eli
minarea lor.

ÎNTREBARE : In mai multe 
rînduri, dumneavoastră personal 
și parlamentul român ați adre
sat mesaje și apeluri celor două 
mari puteri nucleare — Statele 
Unite și U.R.S.S. — altor state, 
atit din Vest, cit și din Est, pen
tru a angaja negocieri concrete 
de dezarmare, in primul rînd 
nucleară. Care este, în opinia 
dumneavoastră, rolul pe care îl 
au de jucat în acest sens parla
mentele, forțele politice și opi
nia publică ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
a prezentat o serie de propuneri pri
vind problemele dezarmării, și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare, 
s-a adresat direct celor două mari 
puteri și altor state în această pro
blemă. Parlamentul român a adre
sat, în cîteva rînduri, mesaje condu
cătorilor de state și parlamentelor 
din celelalte țări in vederea opririi 
cursei înarmărilor, pentru a face to
tul in vederea dezarmării, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare, pen
tru asigurarea dreptului suprem al 
oamenilor și popoarelor la existență, 
la viață, la independență și la pace.

Consider că opinia publică mon
dială, popoarele și — in acest con
text — și parlamentele, ca reprezen
tante ale maselor populare, ale po
poarelor, au un rol foarte important 
în a determina guvernele să acțio
neze în direcția dezarmării, pentru 
apărarea păcii. ' Repet însă, aceasta 
presupune ca parlamentele, opinia 
publică, forțele politice, popoarele 
înseși să înțeleagă gravitatea situa
ției și să acționeze cu toată ho
tărîrea pentru a opri drumul spre 
catastrofa nucleară, pentru a asi
gura pacea.

ÎNTREBARE : Se vorbește 
adesea de răspunderea deosebi
tă care incumbă țărilor posesoa
re de arme nucleare în domeniul 
dezarmării nucleare. Cititorii 
noștri ar dori să cunoască opi
nia dumneavoastră asupra rolu
lui pe care pot să-l joace țări 
neposesoare de arme nucleare, 
ca România și Brazilia, în aces
te negocieri.

RĂSPUNS : Am menționat, la în
trebările anterioare, necesitatea de a 
se face totul pentru reluarea nego
cierilor dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii, pentru 
participarea la negocieri și a celor
lalte state nucleare, în vederea o- 
pririi cursei înarmărilor, a înarmă
rilor nucleare, pentru dezarmare și 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear.

Am menționat, de asemenea, ne
cesitatea ca celelalte state să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
realizarea acestui obiectiv. In acest 
sens, consider că România și Brazi
lia, împreună cu alte state, pot și 
trebuie să acționeze cu mai mare 
forță și răspundere pentru a deter
mina succesul acestor negocieri, atît 
la Conferința de la Geneva, la Orga
nizația Națiunilor Unite, precum și 
în alte organisme internaționale din 
care țările noastre fac parte.

ÎNȚREBARE : Considerați că 
România s-ar simți obligată, ca 
și alte țări socialiste, să admită 
instalarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune pe terito
riul ei ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat ferm împotriva armelor nucleare 
de orice fel, deci și a rachetelor cu 
rază medie de acțiune — și este hotă- 
rită să nu accepte pe teritoriul său 
nici un fel de arme nucleare. Noi 
considerăm că prezența armelor nu
cleare, de orice fel, pe teritoriul unor 
state — deci și pe teritoriul Româ
niei — nu înseamnă mai multă secu
ritate, ci, dimpotrivă, înseamnă creș
terea pericolului de distrugere. Ca a- 
tare, garantarea securității și inde
pendenței popoarelor nu este legată 
de prezența armelor nucleare, ci de 
îndepărtarea acestor arme nucleare 
de pe teritoriul lor și de eliminarea 
totală a armelor nucleare din intrea- 
ga lume.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule președinte, să prezen
tați cititorilor noștri concepția 
dumneavoastră cu privire la le
gătura dintre dezarmare și dez
voltare. modul în care măsurile 
concrete de dezarmare. în pri

mul rînd nucleară, pot să con
tribuie la reducerea decalajelor 
dintre țările in curs de dezvol
tare și țările dezvoltate.

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, cheltuielile militare au de
pășit 700 miliarde dolari. Este evi
dent că uriașele cheltuieli militare au 
repercusiuni directe asupra dezvol
tării economice și au contribuit mult 
la agravarea crizei economice mon
diale, la înrăutățirea situației țărilor 
în curs de dezvoltare, la mărirea de
calajelor intre țările dezvoltate și ță
rile in curs de dezvoltare.

Desigur, la această situație au con
tribuit și alți factori din viața mon
dială. Relațiile economice inechita
bile, politica financiară mondială, 
dobînzile excesiv de mari au dus Ia 
această situație economică deosebit 
de gravă a țărilor in curs de dez
voltare.

: Fără nici o îndoială că între aceste 
două fenomene, ca să le spun așa, 
ale vieții mondiale — dezarmarea și 
subdezvoltarea — există o interde
pendență strinsă. Această interdepen
dență este legată și de faptul că o 
reducere a cheltuielilor militare ar 
putea crea mijloacele financiare ne
cesare pentru ajutorarea țărilor in 
curs de dezvoltare, dar ar ajuta 
înseși țările dezvoltate la depășirea 
crizei, la reluarea activității econo
mice generale.

în același timp, noi considerăm că 
este necesar să se ajungă la o soluție 
globală a problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor in curs de dezvol
tare. Avem în vedere, in primul 
rind, o anulare a datoriilor pentru 
țările cele mai sărace, o reducere 
cu un procent important a datoriilor 
pentru un alt grup de țări, o reeșa- 
lonare generală a datoriilor țărilor 
în curs de dezvoltare pe o perioadă 
lungă, cu o dobindă redusă sau chiar 
fără nici un fel de dobindă. în ace
lași timp, ar fi necesar să se stabi
lească o limită maximă a dobinzi- 
lor, însă la un nivel rațional, să se 
găsească noi mijloace pentru spriji
nirea țărilor în curs de dezvoltare in 
vederea dezvoltării lor economico-so
ciale. Aceasta corespunde nu numai 
intereselor țărilor în curs de dezvol
tare, dar și ale țărilor dezvoltate, 
pentru că numai pe această bază se 
va putea relua în mod normal acti
vitatea economică și depăși criza, 
care are repercusiuni foarte grave 
asupra tuturor popoarelor.

In această direcție considerăm că 
țările în curs de dezvoltare ar tre
bui ca ele însele să acționeze mai 
unite, să-și elaboreze o strategie co
mună, atit în tratativele cu țările 
dezvoltate, cît și pentru conlucrarea 
dintre ele in vederea dezvoltării eco
nomico-sociale.

ÎNTREBARE : La 23 August 
este sărbătorită o dată foarte 
importantă în istoria României. 
Cu acest prilej, poporul dum
neavoastră va trece în revistă 
marile sale realizări dobîndite 
în acești ani. Vă gindiți, stimate 
domnule președinte, să folosiți 
acest prilej pentru a vă adresa 
din nou lumii cu chemările și 
propunerile de dezarmare și 
pace de care ați vorbit mai 
înainte ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, la 23 Au
gust sărbătorim 40 de ani de la re
voluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. 
Întimpinăm această sărbătoare cu 
rezultate remarcabile în dezvoltarea 
economico-socială a tării. Spre 
exemplu, față de 1945, în acest ân, 
producția industrială este de pește 
100 de ori mai mare, producția agri
colă — de 7 ori mai mare, produsul 
social de 28 de ori, iar venitul na
țional de 32 de ori mai mare. Pe 
această bază am putut realiza mari 
dezvoltări și construcții — care pot 
fi văzute de oricine — atît industria
le, cit și agricole, social-culturale si 
de locuințe.

In același timp, am putut asigura 
ridicarea continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului. 
Chiar în condițiile crizei mondiale 
din acești ani, cînd în cele mai multe 
țâri, inclusiv in țările dezvoltate, a 
avut loc o reducere a veniturilor rea
le ale oamenilor muncii, România a 
alocat sume importante pentru creș
terea retribuțiilor și a pensiilor. La 
1 august am încheiat măsurile de 
creștere a retribuțiilor tuturor oa
menilor muncii și a pensiilor. Ca 
urmare, în acest an retribuția reală 
va fi cu 5,6 la sută mai mare decit 
în 1980, iar pensiile vor fi cu 5 la 
sută mai mari. Toate acestea demon
strează forța economiei noastre și 
justețea politicii economice a parti
dului și a guvernului României so
cialiste.

In ce privește problemele interna
ționale. Am invitat la sărbătoarea 
noastră reprezentanți din multe sta
te — și avem in vedere să ne refe
rim, cu prilejul acestei sărbători, si 
la situația internațională, să ne a- 
dresăm din nou guvernelor și po
poarelor cu chemarea de a face to
tul pentru a asigura pacea, conlu
crarea egală între națiuni, indepen
dența popoarelor.

In încheiere, aș dori să adresez ci
titorilor ziarului dumneavoastră, pre
cum și întregului popor brazilian 
prieten urările noastre de progres, 
prosperitate și pace.

n m ® n m n ii

------------------- OMAGIU GLORIOASEI ANIVERSĂRI
în municipiile reședință de județ 

au avut loc adunări festive consa
crate aniversării a patru decenii de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. Au participat activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. foști luptători pe frontul 
antihitlerist. conducători de între
prinderi și instituții, generali și ofi
țeri superiori, muncitori fruntași in 
producție, studenți și elevi.

Despre semnificația istorică a ac
tului revoluționar de la 23 August 
1944 au vorbit primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, care 

au reliefat pe larg rolul partidului 
în organizarea și conducerea revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă, 
mărețele victorii obținute de oa
menii muncii din țara noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — pc calea înfăptuirii 
idealurilor și năzuințelor de drep
tate, libertate și progres, ale edifi
cării noii societăți socialiste pe pă- 
mintul patriei. Vorbitorii au subli
niat luminoasele transformări revo
luționare din perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea, de cînd in frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii, revoluționar și 

patriot înflăcărat, perioada cea mai 
înfloritoare din istoria țării, pe care 
cu legitimă mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu";

în încheierea adunărilor festive, 
într-o atmosferă de profundă anga
jare patriotică, participanții au adre
sat telegrâme tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
prin care exprimă, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii, 
intr-o deplină unitate de gînd și sim
țire cu întregul nostru popor, iîialta 
stimă și prețuire, profunda recunoș
tință față de eminentul conducător 
al partidului și statului nostru, pen

tru neobosita activitate pusă în 
slujba progresului și înfloririi mul
tilaterale a patriei, a bunăstării și 
fericirii poporului, a cauzei păcii și 
înțelegerii în lume. Totodată, se dă 
o înaltă apreciere contribuției de o 
deosebită valoare a tovarășei Elena 
Ceaușescu, remarcabilă personali
tate a vieții politice și sociale, om 
de știință de renume mondial, la 
marile înfăptuiri ale societății noas
tre socialiste, la creșterea prestigiu
lui României în lume.

în telegrame se exprimă deplina 
aprobare față de hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 

cel de-al XIII-lea Congres, în func
ția supremă de secretar general al 
partidului, văzind în aceasta che
zășia sigură a înfăptuirii neabătute 
a cutezătorului program de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, de creștere necon
tenită a prestigiului internațional al 
țării noastre.

Sint exprimate sentimentele de 
înaltă recunoștință și profundă stimă 
ale oamenilor muncii pentru orien
tările și indicațiile date de secreta
rul general al partidului cu prilejul 
vizitelor de lucru in județe, riguros 
program de acțiune pentru orga
nizațiile de partid, de masă și ob

ștești, pentru toți oamenii muncii, in 
vederea dezvoltării armonioase a 
tuturor localităților patriei.

Participanții la 
se subliniază în 
prinosul lor de 
rășului Nicolae 
rolul determinant

adunările festive, 
telegrame, aduc 

recunoștință tova- 
Ceaușescu pentru 
și contribuția de

inestimabilă valoare teoretică si
practică la elaborarea și realizarea 
cu succes a mărețelor ctitorii socia
liste pe pămîntul patriei, la funda
mentarea și promovarea celor mai 
viabile căi și soluții in vederea pro
pășirii patriei, înaintării sale ferme 
pe calea socialismului, progresului 
și bunăstării. Telegramele dau glas 
sentimentelor de profundă bucurie 

față de prestigiul fără precedent 
dobindit de România, de președin
tele țării, pe toate meridianele pla
netei, rod al laborioasei și neobosi
tei sale activități pentru colaborare 
și pace în lume.

In încheierea telegramelor, par
ticipanții la adunările festive, in 
numele celor ce muncesc in județele 
tării, își reînnoiesc angajamentul de 
a munci cu dăruire pentru a-și spori 
contribuția la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a țării, la ridicarea României pe 
cele mai înalte culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste și comu
niste.

(Agerpres) 
______________________________y
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu tovarășul Erich Honecker
Cu acest prilej, tovarășului Erich Honecker i-a fost înmînat 

Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România66 clasa I, cu eșarfă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, 
marți după-amiază, cu tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, care parti
cipă la manifestările prilejuite de- 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascista și antiimperialistă.

Tovarășul Erich Honecker a adre
sat tovarășului Nico-lae Ceaușescu, 
din partea C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania și a Consi
liului de Stat al R. D. Germane, un 
cordial salut, felicitări călduroase cu 
prilejul sărbătorii naționale a po
porului român, precum și urări de 
noi și importante succese in opera

Cuvântul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului
Erich Honecker

Dragă tovarășe Honecker,
Am deosebita plăcere să vă înmî- 

nez Ordinul „Steaua Republicii So-> 
cialiste România'1 clasa I, cu eșarfă 
— cel mai înalt ordin românesc — 
conferit cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a zilei de naștere, pentru 
contribuția deosebită adusă la întă
rirea prieteniei dintre poporul român 
și poporul Republicii Democrate 
Germane, Ia promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii si cola
borării internaționale.

Partidul și poporul noslru cunosc 
și apreciază bogata activitate revo
luționară pe care ați desfășurat-o și 
o desfășurați. in fruntea Partidului 
Socialist Unit din Germania si Ca 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, pen
tru înfăptuirea idealurilor si aspira
țiilor de progres și pace ale po
porului și țării dumneavoastră, con
tribuția adusă la realizările obținute 
de Republica Democrată Germană 
in edificarea noii orînduiri. in lupta 
pentru progres social, securitate și 
destindere, pentru cauza socialismu
lui.

îmi este deosebit de plăcut să 
subliniez și cu acest prilej inalta 
apreciere pe care partidul si guver
nul nostru o dau raporturilor de 
strînsă prietenie si colaborare dintre 
țările, partidele și popoarele noas
tre. întilnirile si convorbirile pe 
care le-am avut, înțelegerile conve
nite împreună au constituit, de fie
care dată, puternice impulsuri pen
tru ridicarea pe noi trepte a colabo
rării șj conlucrării multilaterale din
tre Republica Socialistă România Și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a întilnit cu general Mohammad Zia-ul Haq și cu doamna Zia-ul Haq

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. s-a întilnit. marți, 
cu președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, care participă, împreună cu 
doamna Zia-ul Haq, la festivitățile 
prilejuite de marea sărbătoare na
țională a poporului român de la 23 
August.

Adresînd calde felicitări cu pri
lejul acestui m.are eveniment jubi
liar. președintele Mohammad Zia-ul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a întilnit cu Gaafar Mohamed Nimeiri și cu doamna Buthayna Nimeiri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena . Ceaușescu, s-a 
întilnit, marți, cu Gaafar Mohamed 
Nimeiri, președintele Uniunii Socia
liste Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, care, in frun
tea unei delegații de partid și de 
stat a țării sale, participă, împreună cu 
doamna Buthayna Nimeiri, La festi
vitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare

Secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 

tovarășul Erich Honecker
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, marți 
a sosit in Capitală tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, care va parti
cipa la festivitățile prileiuite de 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă de la 
23 August 1944.

In vizita in tara noastră, tovarășul 
Erich Honecker este însoțit de to
varășii Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G.. ministrul afacerilor 
externe, Frank-Joachim Herrmann, 
membru supleant al C.C. al P.S.UG., 
secretar de stat, șeful Cancelariei 
președintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Siegfried Bock, ambasado
rul R. D. Germane la București.

★

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a guvernului, marți 
au sosit, în Capitală, pentru a parti
cipa la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944 :

— Delegația de partid și guverna- 

de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său. 
Comitetului Central al P.S.U.G. și 
Consiliului de Stat al R-D. Germane 
un cald salut prietenesc, împreună 
cu cele mai bune urări, iar poporu
lui din R.D. Germană noi succese în 
construirea socialismului.

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.S.U.G., dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană și a fost ma
nifestată hotărirea de a dezvol
ta și extinde aceste raporturi, de 
a adinei cooperarea dintre cele două 
țări pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii, 
în folosul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii.

Republica Democrată Germană, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre popoarele noastre pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reci
proc, a solidarității internaționale.

Dăm o apreciere deosebită rolului 
activ pe care ii aveți in întărirea 
prieteniei și colaborării dintre țările 
noastre si ne exprimăm convingerea 
că — acționind pentru transpunerea 
consecventă in practică a hotărîrilor 
și înțelegerilor pe care le-am adop
tat împreună — relațiile politice, 
economice, tehnico-științifice si cul
turale, conlucrarea în viața interna
țională dintre partidele Si statele 
noastre se vor extinde și adinei con
tinuu, în interesul popoarelor noas
tre, al luptei generale pentru dezar
mare, securitate și destindere, pentru 
colaborare și pace in Europa și in 
întreaga lume, pentru socialism.

înmînîndu-vă înalta distincție a 
Republicii Socialiste România, do
resc, încă o dată, să vă adresez din 
inimă, dragă tovarășe Honecker, fe
licitările noastre cordiale și cele mai 
bune urări de sănătate și viață în
delungată, multă putere de muncă și 
noi succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășurați pen
tru progresul și înflorirea patriei 
dumneavoastră socialiste, pentru b<>- 
năstarea și fericirea ponorului Repu
blicii Democrate Germane, pentru 
socialism și pace.

Folosesc și acest prilej pentru a vă 
adresa, din toată inima, tradiționala 
noastră urare „La multi ani !“. 
(Aplauze).

Haq a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru invi
tația de a lua parte la sărbătorirea 
acestui mare eveniment din viata 
poporului român și a subliniat că 
aceasta îi face o deosebită onoare.

Președintele Republicii Islamice 
Pakistan a adresat, totodată, tova
rășei Elena Ceaușescu un călduros 
salut din partea oamenilor de știință 
din Pakistan.

Salutînd pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit pen
tru sentimentele exprimate, pentru 

socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Președintele Gaafar Mohamed Ni
meiri a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări cu ocazia 
marii sărbători naționale a* poporu
lui român de la 23 August, urări de 
prosperitate și progres poporului ro
mân. Oaspetele a dat, totodată, o 
înaltă apreciere succeselor dobindite 
de poporul român în toate domenii
le de activitate in cele patru decenii 
de la eliberare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Sosirea unor delegații din țări socialiste

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste . România, to
varășului Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
i-a fost adresat de către tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, un călduros salut, împreună 
cu urările de bun venit la marea 
sărbătoare a poporului român. Pe 
aeroport se aflau, de asemenea, to
varășul Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, alte per
soane oficiale.

★

mentală a U.R.S.S., condusă de 
V. I. Vorotnikov, membru al Bi? 
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S. Ruse.

Din delegație fac parte P. P. Petric, 
secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească. I. G. Pavlovski. ge
neral de armată, inspector general 
la Ministerul Apărării al U.R.S.S.,

în cadrul unei solemnități, care a 
avut loc cu ocazia întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a inminat 
tovarășului Erich Honecker Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă, conferit pen
tru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, la în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul Republicii Demo
crate Germane, la promovarea cau
zei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 70 de ani.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăs- 
călescu, Emil Bobu și Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Oprea, Ștefan An
drei, Petru Enache, Ion Stoian, 
Silviu Curticeanu.

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dragă tovarășă, dragi tovarăși 

români.
Nutresc sentimente sincere și vă 

mulțumesc in mod cordial pentru 
cinstirea cu Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, și pentru cuvintele priete
nești pe care dumneavoastră, dragă 
tovarășe Ceaușescu, mi lc-ati adre
sat cu acest prilej.

Primesc această inaltă distincție 
română, fiind conștient că ea este 
expresia aprecierii politicii Partidu
lui Socialist Unit din Germania, a 
contribuției poporului Republicii De
mocrate Germane Ia întărirea con
tinuă a socialismului și la menți
nerea păcii. Consider această cinstire 
ca un simbol al legăturilor frățești 
închegate intre ambele noastre 
partide comuniste, al colaborării 
strînse, prietenești dintre ambele 
noastre țări, care aparțin alianței 
statelor comunității socialiste.

într-o perioadă în care poporul 
român sărbătorește în mod demn a 
40-a aniversare a eliberării sociale și 
naționale, antifasciste și antiimperia- 
liste și în cel de-al 35-lea an de 
existență a Republicii Democrate 
Germane putem privi cu mindrie 
calea, de multe ori nu ușoară, par
cursă pină acum, precum și reali
zările obținute in întărirea statelor 
noastre socialiste. Aceste rezultate 
importante realizate de oamenii 
muncii din ambele noastre state ar 
fi inimaginabile fără conlucrarea 
strinsă a tuturor țărilor socialiste 
frățești, fără sprijinul lor reciproc. 
Ele ar fi de negindit fără lupta 
comună pentru asigurarea păcii și 

prezenta șefului statului pakistanez 
Ia festivitățile prilejuite de marea 
sărbătoare națională a poporului 
român, subliniind că aceasta consti
tuie o expresie a bunelor raporturi 
statornicite intre cele două țări și 
popoare.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru salutul adresat și a 
transmis, la rindul său, oamenilor de 
știință din Pakistan cele mai bune 
urări, precum și dorința oamenilor 
de știință români de a dezvolta co
laborarea cu oamenii de știință din 
Pakistan.

mulțumit și a adresat, la rindul său, 
șefului statului sudanez un salut de 
prietenie, precum și urări de pro
gres, bunăstare și pace pentru po
porul sudanez prieten și a exprimat 
satisfacția conducerii de partid și de 
stat a țării noastre pentru partici
parea președintelui Republicii Sudan 
și a soției sale la manifestările con
sacrate zilei de 23 August.

în timpul intilnirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi conducători de partid si de 
stat și-au exprimat satisfacția de a

E. M. Tiajelnikov. membru al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. in 
România ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria.

Din delegație fac parte general-co
lonel Nacio Papazov, membru al C.C. 
al P.C.B., adjunct al ministrului apă
rării populare, Todor Stoicev, mem
bru al C.C. al P.C.B., ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, Ștefan 
Ninov, membru supleant al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comitetului 
județean Plevna al P.C.B. ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Josef Kempny. membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Consiliului Na
țional Ceh.

Din delegație fac parte Karol Laco, 
vicepreședinte al Guvernului R.S.C., 
Ivo Franea, șef de sector la Secția 
politică internațională a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Jan Papp, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, condusă de Radovan Vlai- 
kovici, vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia.

Din delegație fac parte Dimce Be- 
lovski, membru și secretar al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Miloș Melov- 
ski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Mongole, condu
să de Damdinghin Țeden, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., ministrul silviculturii și 
industriei de prelucrare a lemnului,

Au participat tovarășii Oskar 
Fischer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Frank-Joachim Herrmann, 
membru supleant al C.C. al P.S.U.G., 
secretar de stat, șeful Cancelariei 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Siegfried Bock, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

După înmînarea înaltei distincții, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker și-au strins miinile înde
lung, s-au îmbrățișat cu căldură.

In cadrul ceremoniei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
au rostit cuvintări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși prezenți la solemnitate l-au 
felicitat călduros pe tovarășul Erich 
Honecker.

fără construcția victorioasă a socia
lismului strins legată de aceasta.

Avind în vedere situația mondială 
agravată de imperialism și necesita
tea stringentă de a face totul pentru 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear nimicitor, ne apare mai 
necesar ca oricind să se dezvolte si 
mai strins acțiunea comună pentru 
pace și securitate, să se acționeze 
necontenit Ia întărirea unității și 
coeziunii alianței noastre.

Doresc să subliniez, incă o dată, 
hotărirea noastră fermă de a face 
totul pentru a dezvolta și adinei pe 
mai departe colaborarea strinsă, 
prietenească dintre ambele noastre 
partide, state și popoare. Fiți con
vins. dragă tovarășe Ceaușescu, că 
noi și în viitor vom acționa neobosit 
pentru a dezvolta tot mai electiv 
relațiile noastre reciproce, pe baza 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, conform Trata
tului de prietenie, colaborare si asis
tentă mutuală. Fie ca ele să slujească 
in viitor și mai eficient desfășu
rarea cu succes a construcției so
cialismului în țările noastre, cauzei 
comune a socialismului și a păcii.

Permiteți-mi, dragă tovarășe 
Ceaușescu, să vă exprim incă o 
dată mulțumirile mele adinei pentru 
inalta distincție.

în același timp, mă folosesc de 
acest prilej pentru a transmite Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și tuturor oame
nilor muncii din frumoasa dumnea
voastră tară, salutările si felicitările 
mele cele mai cordiale. (Aplauze).

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, cei doi 
președinți au apreciat că. în ultimii 
ani. colaborarea între cele două țări 
a continuat să se dezvolte în diverse 
domenii de interes reciproc. în folo
sul și spre binele ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Totodată, s-a eviden
țiat faptul că există condiții pentru 
noi acțiuni de colaborare în vederea 
punerii și mai largi in valoare a po
sibilităților pe care le oferă econo
miile celor două țări aflate în plin 
proces de dezvoltare.

se reîntilni și de a avea un util 
schimb de opinii asupra problemelor 
de interes bilateral și internațional.

Cei doi președinți au evidențiat cu 
satisfacție cursul pozitiv pe care îl 
cunosc relațiile bilaterale in dome
niile politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, largile posibilități 
existente pentru dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a conlucrării româno- 
sudaneze, in folosul deplin al celor 
două țări și popoare, al cooperării 
internaționale și păcii in întreaga 
lume.

președintele Asociației de prietenie 
mongolo-română.

Din delegație tace parte Togociin 
Ghenden, ambasadorul R.P. Mongole 
la București ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Polone, condusă 
de Tadeusz Porebski, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U. Polonez.

Din delegație fac parte Kazimierz 
Secomski, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Polone, Bogus- 
law Stahura, ambasadorul R.P. Po
lone la București ;

— Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Ungare, condusă 
de Sandor Gaspar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, președintele Consi
liului Național al Sindicatelor din 
R.P. Ungară.

Din delegație fac parte Istvan 
Huszar, membru al C.C. al P.M.S.U., 
directorul general al Institutului de 
Științe Sociale de pe lingă C.C. al 
P.M.S.U., Miklos Barity, ambasado
rul R.P. Ungare la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului. Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Nicolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
l-A FOST CONFERITĂ MEDALIA COMEMORATIVĂ „A 40-A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI 

DE ELIBERARE SOCIALĂ SI NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ SI ANTIIMPERIALISTĂ"
(Urmare din pag. I)
de cea mai inaltă răspundere în
credințate de partid și popor, in 
activitatea consacrată progresului 
multilateral al patriei noastre so
cialiste, creșterii prestigiului Româ
niei în lume.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a inminat. în cadrul ace
leiași ceremonii. Medalia comemo
rativă „A 40-a aniversare a revo

HOTĂRÎREa Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Pentru îndelungata și strălucita activitate revo

luționară și contribuția deosebită adusă la victoria 
revoluției socialiste, Ia infăptuirea idealurilor de 
libertate, dreptate și independență ale întregului 
popor,

Pentru aportul hotăritor, in fruntea partidului și 
statului, la elaborarea și infăptuirea Programului de 
construire a societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintare a României spre comunism, la 
ridicarea întregului popor pe trepte tot mai inalte 
de civilizație materială și spirituală,

Pentru rolul determinant in elaborarea și reali
zarea politicii externe a partidului și statului nostru 
și pentru contribuția neobosită adusă la promova-

AL

rea cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre po
poare, la făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră,

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de Ia infăptui
rea actului revoluționar de Ia 23 August 1944,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
hotărăște:

ARTICOL UNIC. - Se conferă Medalia comemo
rativă „A 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă" tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

CONSILIUL DE STAT 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Sosirea unor oaspeți de peste hotare care vor participa 
la festivitățile prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August

Președintele Republicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul Haq

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, marți a sosit în 
Capitală, pentru a lua parte la fes
tivitățile prileiuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944. 
general Mohammad Zia-ul Haq. pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan. impreună cu doamna Zia-ul 
Haq.

Președintele pakistanez este însoțit 
de Ghulam Ishaq Khan, ministrul de 
finanțe si probleme economice. Sa- 
yeed Qadir. ministrul diviziunii pro
ducției si șeful biroului logistic na
țional. Hamid D. Habib, consilier al 
președintelui. Ejaz A. Naik. secretar 
general la Ministerul Afacerilor Eco

Delegația de partid și de stat sudaneză, g 
condusă de Gaafar Mohamed Nimeiri, || 

președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, % 
președintele Republicii Democratice Sudan
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
marți a sosit în Capitală Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, preșe
dintele Republicii Democratice Su
dan, care, in fruntea unei delegații 
de partid și de stat, va participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de Ia 23 
August.

Din delegație fac parte Ibrahim 
Moneim Mansour, ministrul finan
țelor și planificării economice. Os
man Seyed Ahmed, ministrul educa
ției, Hashim Osman, ministrul afa
cerilor externe, Ahmed Abdel Aziz, 
secretar general adjunct cu proble
mele organizatorice al Uniunii So
cialiste Sudaneze, Omer Mohamed 
Yassin, ministru de stat cu probleme 
politice la președinție, general You
sif Hassan El Haj, ministru de stat

Delegații ale unor partide comuniste, 
socialiste și ale altor partide

Răspunzind invitației Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. la București au sosit pentru 
a participa la manifestările prile
juite de cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia
listă de la 23 August 1944 :

Delegația Partidului Comunist din 
Honduras, condusă de Rigoberto Pa
dilla Rush, secretar general al parti
dului ;

Delegația Partidului Socialist Pro
gresist din Liban, condusă de Fuad 
Salman, secretar general al partidului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de membri 
ai C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. în Ca
pitală au sosit, pentru a lua parte 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 :

Reprezentantul Partidului Comu
nist Sirian. Daniel Naame Daoud,

Delegații de partid și de stat
La invitația Consiliului de Stat și 

a Guvernului Republicii Socialiste 
România. în Capitală au sosit, 
marți, pentru a participa la mani
festările prileiuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare

Întrevedere
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, s-a întil
nit. marți după-amiază. cu Abdol 
Rauf Al-Kassem. prim-ministru al 
Republicii Arabe Siriene. care se 
află in tara noastră pentru a parti
cipa la festivitățile prileiuite de 
cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimperia
listă. 

luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă și antiimperialis
tă", conferită prin Decret Preziden
țial pentru contribuția deosebită 
adusă la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășilor Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă,

nomice. Niaz Naik. ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. Din delegație face parte, 
de asemenea. Iqbal Hosain. amba
sadorul Republicii Islamice Pakistan 
la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
in numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, președintelui 
Republicii Islamice Pakistan i-a 
fost adresat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, un călduros salut, 
împreună cu urări de bun venit la 
marea sărbătoare a poporului ro
mân. Oaspeții au fost întîmpinați. 
de asemenea, de membri ai guvernu
lui si ai conducerii unor ministere 
si instituții centrale.

la Ministerul Apărării, general You
sif Hussein, comandant al marinei, 
Ahmed Mohamed Diab, ambasado
rul Sudanului în țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, președintelui 
Uniunii Socialiste Sudaneze, pre
ședintele R.D. Sudan, i-a fost adre
sat de tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, un căl
duros salut, împreună cu urări de 
bun venit la marea sărbătoare a 
poporului român. în întimpinarea 
distinșilor oaspeți au venit, de ase
menea, Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, alte per
soane oficiale.

membru al Biroului Politic al C.C.. 
responsabil cu Departamentul Cultu
ral. membru al Direcțiunii Frontului 
Național Progresist ;

Delegația Partidului Liberal din 
Columbia, condusă de Cristo Sahiun 
Jorge, vicepreședinte al Comisiei Po
litice Centrale a Partidului Liberal, 
deputat in Camera Reprezentanților;

Reprezentantul Partidului Aduna
rea pentru Republică din Franța 
(R.P.R.), Bruno Bourg Broc Franklin, 
membru al Comitetului Executiv ;

Reprezentantul Partidului Progre
sist al Poporului din Guyana. Donald 
Ramotar. membru in Comitetul Exe
cutiv al Comitetului Central al 
partidului ;

Delegația Partidului Congresului 
Național Indian (I). condusă de Vir 
Badhur Singh, ministrul irigațiilor în 
guvernul statului Uttar Pradesh ;

Delegația Partidului Istlqlal din 
Maroc, condusă de Mohamed El 
Khatib, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Consiliului prezidențial.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de mem
bri și membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

socială si națională, antifascistă si 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 :

Delegația Republicii Arabe Sirie
ne. condusă de Abdel Rauf Al Kas- 
sem. prim-ministru.

la primul ministru
în timpul întrevederii, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă cordială, 
a fost exprimată satisfacția deose
bită fată de bunele relații de prie
tenie, colaborare și stimă reciprocă 
care,. s-au statornicit si se dezvoltă 
intre cele două țări si popoare și a 
fost reafirmată dorința de a extinde 
și aprofunda raporturile de con
lucrare româno-siriene pe multiple 
planuri, in spiritul înțelegerilor con- 

Ludovic Fazekas. Alexandrina 
Găinușe. Manea Mănescu. Paul 
lyiculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec. Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Leonard Constantin, 
Miu Dobrescu, Marin Enache, 
Petru Enache,. Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea. Ana Mu- 
reșan. Elena Nae. Cornel Pacoste, 
Ion Radu. Ion Stoian, Iosif Szasz, 
Ioan Totu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Silviu Curticeanu. Con
stantin Radu, Gheorghe Stoica.

Din delegație fac parte Farouk 
Al-Sharaa. ministrul afacerilor ex
terne. Raafat Al-Kourdy. ministrul 
comunicațiilor :

Delegația Republicii Democratice 
Somalia, condusă de ,Hussein Kul- 
miye Afrah, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, vicepreședin
te al republicii.

Din delegație fac parte Yusuf Aii 
Osman, ministru consilier la Minis- , 
terul Planificării. Mohamed Abdi 
Nur. adjunct al ministrului agrlcul- ; 
turli ;

Delegația Republicii Turcia, con
dusă de Kurtcepe Alptemucin. vice- 
prim-ministru al guvernului. Din 
delegație face parte Asaf Yavuzas- 
lan. șef de cabinet al viceprim-mî- 
nistrului ;

Delegația Republicii Zambia, con
dusă de Humphrey Mulemba. secre- ; 
tar general al Partidului Unit al In- ! 
dependentei Naționale.

Din delegație fac parte Chakowela 
Allan. Shlngalili Shimacoca. Zimba 
Nelson. ChjtukWa Allison Cecil ;

Delegația guvernamentală a Repu- ; 
blicii Indonezia, condusă de general ; 
Maraden Saur Halomoan Pangga- 
bean. președintele Consiliului Su- ■ 
prem Consultativ. !

Din delegație fac parte prof. dr. 
Mochtar Kusumaatmadja, ministrul 
afacerilor externe. Mohamad Is- 
naeni. ambasadorul Indoneziei la 
București ;

Delegația Republicii Populare Con
go, condusă de Antoine Ndinga Oba, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Congolez al Muncii, ministrul 
afacerilor externe.

Din delegație fac parte Dleu- 
donne Kimbembe, ministrul justiției. 
Charlos Batheas-Mollonb. ambasa
dorul R.P. Congo în România ; 1

Delegația Republicii Democrate 
Populare Yemen, condusă de Abdul 
Abdelaziz Al-Wali. membru al, Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Yemenit. ministrul afaceri
lor externe ;

Delegația Indiei, condusă de A. A. 
Rahim, ministrul de stat pentru afa
cerile externe ;

Delegația Republicii Liberia, con
dusă de Ernest Eastman. ministrul 
afacerilor externe ;

Delegația Republicii Democratice 
și Populare Bourkina, condusă de 
Jean Baptiste Boukari Lingani. mi
nistrul apărării. înalt comandant al ' 
Forțelor Armate al acestei țări ;

Delegația Republicii Liban, con
dusă de Fuad Turk, secretar geheral 
al Ministerului Afacerilor Externe.

Din delegație face parte Maurice 
Bassous. ambasadorul Libanului la 
București ;

Delegația Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, condusă de 
Mohamed Aberkane. viceministru, 
însărcinat cu comerțul exterior, pre
ședintele părții algeriene in Comisia 
mixtă româno-algeriană de coope
rare economică, tehnică si științi
fică ;

Delegația Republicii Tunisia, con
dusă de Mahmoud Mestirl.. secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne ;

Delegația Omanului, condusă de 
Saif Bin Hamad Al Battashi, sub
secretar de stat pentru afaceri ex
terne.

Din delegație fac parte Sayyid 
Haitham Bin Tarek al Said, șeful 
afacerilor europene șl americane din 
M.A.E. ;

Reprezentantul Ligii Arabe. Adnan 
Omran. ambasador ;

Reprezentantul Nepalului. Mirenda 
Blkram Shah, ambasador ;

Reprezentantul Republicii Nicara
gua. Jacinto Suarez Espinoza, mem
bru al Adunării Sandiniste, amba
sador ;

Reprezentantul președintelui Re
publicii Venezuela. Rigoberto Henri
quez Vera, ambasador ;

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de membri 
ai guvernului, ai conducerii unor 
ministere si instituții centrale, de 
alte persoane oficiale.

al guvernului
venite cu prilejul întilnlrilor si con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Si Hafez Al Assad. Au 
fost discutate unele probleme pri
vind intensificarea schimburilor co
merciale. măsuri pentru amplificarea 
acestora, pentru promovarea unor noi 
forme de cooperare, pe baze reci
proc avantajoase. în interesul po
poarelor român si sirian.
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Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, 
Constantin Leonard, Miu Dobrescu, 
Marin Enache, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Cornel Pacoste, Ion Radu, 
Ion Stoian, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, Gheorghe Stoica.

După înminarea ordinelor conferi
te. luînd cuvîntul, tovarășul Nico- 
dim Roșea a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-ml Îngăduiți ca In 
această clipă solemnă, de o deose
bită semnificație, de înălțătoare min- 
drie patriotică, să exprim din adin- 
cul inimii conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, Nicolae Ceaușescu, 
cele mai alese și vibrante sentimen
te de mulțumire, de nemărginită si 
profundă recunoștință pentru înalta 
distincție ce mi-a fost conferită cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției sociale si naționale, anti
fasciste și antiimperiaiiste. jubileu 
cu adinei semnificații pentru toți fiii 
națiunii noastre socialiste.

Ne este vie prezenta dumneavoas
tră și a stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu în mijlocul harnicilor 
constructori de mașini din orașul 
Cugir, cu prilejul recentei vizite de 
lucru efectuate în județul Alba. Vă 
încredințăm și în acest moment so
lemn că obiectivele, sarcinile și ori
entările pe care le-ați stabilit con
stituie pentru întregul nostru colec
tiv un valoros program de activitate 
și de acțiune.

Permiteți-ne ca acum. în pragul 
marii aniversări a zilei de 23 Au
gust și întîmpinârii Congresului al 
XlII-lea al partidului, să vă adresez 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
distinsei tovarășe Elena Ceaușescu, 
cele mai călduroase urări de sănă
tate. multă putere de muncă la cir- 
ma partidului și statului nostru, ani 
îndelungați și fericiți de. viată.

în cuvintul său, tovarășul Cornel 
Pacoste a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi îngăduiți să exprim, 

din toată inima, cu profundă emoție 
și înaltă prețuire, conducerii parti
dului și statului, dumneavoastră, to
varășe secretar general, cele mai 
calde mulțumiri, sentimente de vi
brantă recunoștință pentru înalta 
distincție pe care am avut deosebita 
onoare să o primesc cu prilejul glo
riosului jubileu al revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă, marea săr
bătoare națională a poporului român.

în acest moment solemn, ginduri- 
le mele cele mai sincere, dragostea 
și recunoștința fierbinte se îndreap
tă spre gloriosul nostru partid, spre 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. eminent conducător, co
munist de aleasă omenie și genero
zitate, strălucit ctitor al României 
socialiste moderne, proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane, 
care — prin opera grandioasă pe 
care aii înfăptuit-o si o în- 
făptulti, prin uriașul aport la 
cauza păcii și progresului social al 
popoarelor — v-ați înscris pe vecie 
numele în cartea de aur a patriei, în 
istoria umanității. Mă simt fericit că 
trăiesc și muncesc în anii glorioși ai 
celei mai rodnice perioade din deve
nirea multimilenară a patriei — 
Epoca Ceaușescu — cînd România 
socialistă parcurge un impresionant 
suiș, al împlinirilor economice, socia
le și spirituale.

Doresc, si cu acest prilej, să exprim 
profunda admirație față de remarca
bila și prodigioasa activitate pe care 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu o desfășoară in 
conducerea partidului și statului, 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe, a programului de edificare 
a socialismului și comunismului in 
patria noastră liberă și independentă.

în acest moment cu ample rezonan
țe în viața mea, vă rog să-mi îngă
duiți să dau glas hotărîrii ferme de 
a acționa și în viitor cu toată pasiu
nea și abnegația pentru înfăptuirea 
politicii partidului, a orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, știind că numai în acest fel 
îmi fac datoria de activist, că slujesc 
cu cinste și devotament măreața cau
ză a gloriosului nostru partid.

Tovarășul Virgil Teodorescu a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Noi. cei de azi. care dăltuiim chipul 
României socialiste, ascultăm de o 
disciplină și de o ordine superioară, 
pe care ne-o cere partidul nostru, pe 
care ne-o insuflă marele și înțeleptul 
nostru conducător : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Datorită lui, în primul rînd, chipul 
nostru e luminat de plenitudinea 
vieții.

Dragostea se impune și se perpe
tuează ca intr-un lan de grîu, în on- 
dulația vîntului care aduce ploaia.

Dragostea de om, dragostea pentru 
oameni : suprema rațiune a existen
ței noastre.

Secretarul general al partidului și 
președintele României socialiste, prin

Din partea Consiliului de Stat 
COMUNICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate personală
in zilele de 23-

In zilele de 23—26 august 1984, 
autoturismele proprietate perso
nală pot circula indiferent de

tv
15,00 Telex
15,05 Omagiu] tinereții — patriei șl 

partidului (color). Muzică șl poe
zie patriotică șl revoluționară in 
Interpretarea unor tineri șl for
mații de amatori laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României”

15,30 Emisiune In limba maghiară (par
țial color)

16,15 Sub flamura lui August (color). 
Cintece patriotice
în jurul orei 16,30 — Transmi
siune directă: Sesiunea solemnă 
comună a Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și Con- 

strălucitul său exemplu și prin în
treaga sa activitate, ne-a făcut să 
înțelegem mai bine ca oricind că 
prima noastră datorie este de a apă
ra integritatea patriei și cuceririle 
revoluționare ale poporului, inde
pendența și suveranitatea României, 
de a ne fortifica și spori puterea de 
înțelegere a noilor raporturi și noilor 
relații determinate de edificarea so
cialismului, prin ridicarea nivelului 
ideologic, inclusiv al educatorilor, 
adică al celor care au misiunea de a 
contribui la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste.

Printre aceștia se numără și scrii
torii. Ei și ceilalți făuritori de fru
mos din țara noastră îl înconjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mereu 
și pretutindeni, cu fierbinte dragoste, 
cu profund respect și nesfirșită ad
mirație. El ne îndeamnă și ne inspiră 
prin tot ce face.

Sintem mîndri că trăim în Epoca 
Ceaușescu, că putem beneficia de 
sfaturile și indicațiile sale, de calda 
afecțiune a secretarului general al 
partidului nostru. De aceea, consider 
că realegerea sa la Congresul al XIII- 
lea în fruntea partidului se impune 

.de la sine, întrucit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este alesul permanent și 
indubitabil al inimilor și cugetelor 
noastre.

Marea cinste pe care mi-ați făcu- 
t-o acordîndu-mi, intr-un moment 
istoric, această înaltă distincție mă 
obligă să-mi adun toate puterile, 
pentru a putea lucra mai bine și mai 
cu folos la înălțarea edificiului so
cialist al țării, al cărui inegalabil și 
strălucit arhitect sînteți dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Felicia Stoenescu a spus:
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
în aceste momente solemne, cu 

inimile pline de recunoștință pentru 
distincțiile primite in semn de înaltă 
prețuire a muncii, vă rog să-mi în
găduiți ca. asemenea tuturor ingine
rilor, cercetătorilor, oamenilor de 
știință din întreaga țară, să vă ex
prim cea mai fierbinte recunoștință 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți, 
cu neasemuită dăruire patriotică. în 
vederea dezvoltării și modernizării 
continue a economiei noastre na
ționale pe baza afirmării plenare a 
celor mai noi cuceriri ale stiintei si 
tehnicii în toate domeniile de acti
vitate.

Preocuparea statornică pe care o 
acordați dezvoltării științei și teh
nicii românești constituie o expresie 
elocventă a concepției științifice si 
a activității dumneavoastră practice 
neobosite ce și-au pus decisiv am
prenta asupra realizărilor fără pre
cedent obținute de poporul nostru in 
anii glorioși ai epocii pe care o nu
mim cu mîndrie „Epoca Ceaușescu".

Ca cercetător științific la ICECHIM 
vă rog să-mi permiteți să exprim, 
totodată. în numele întregului co
lectiv de muncă, cele mai fierbinți 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic si savant de re
nume mondial, pentru îndrumarea 

‘permanentă și de înaltă competentă 
științifică pe care ne-o acordă.

Exprimînd gîndurile cercetătorilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din in
stitutul nostru, care susțin din adincul 
inimii hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră în suprema funcție de secre
tar general al partidului, vă în
credințăm că, însuflețiți de exemplul 
luminos de muncă și luptă revolu
ționară al dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al poporului nostru, 
remarcabilă personalitate a vieții 
politice internaționale — vom ac
ționa cu întreaga noastră pricepere 
și energie pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, 
hotărîti să întîmpinăm cu noi și 
mărețe realizări cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

Luînd cuvîntul. tovarășul Emil 
Grosu a spus :

Mult iubite șî stimate tovarășe 
secretar general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Cu inima plină de bucurie, cu 
satisfacție și emoție vă aduc cele 
mal alese mulțumiri pentru înalta 
distincție acordată, văzînd în aceas
ta mărturia prețuirii pe care o acor
dați muncii avîntate a eroicei noas
tre clase muncitoare, care, împreună 
cu întregul popor, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului comunist, 
înfăptuiește opera de construcție a 
socialismului și comunismului in pa
tria noastră.

Realizările obținute de România în 
cei 40 de ani și, cu deosebire. în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român sînt o dovadă grăitoare a 
justeții politicii partidului nostru în 
fruntea căruia vă situați dumnea
voastră. strateg revoluționar, con
ducător vizionar, neobosit, dedieîn- 
du-vă întreaga muncă si viată 
prosperității poporului român, afir
mării tării noastre în rîndul na
țiunilor demne și libere ale lumii.

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de mașini grele 
București — în care muncesc și 
trăiesc — vă este profund recunos
cător pentru tot ce ați făcut și faceți, 
întreprinderea noastră fiind una din 
marile ctitorii ale Epocii Ceausescu, 
rezultat al gindirii și acțiunii dum
neavoastră. și se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin în acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor pe care Con
gresul al XlII-lea le va pune in fața
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numărul de înmatriculare, cu 
soț sau fără soț, al autoturis
mului.

siliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te consacrată împlinirii a 40 de 
ani de Ia înfăptuirea actului re
voluționar de Ia 23 August 1944 
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noastră, a celor de Ia întreprinderea 
de mașini grele București. în fața 
întregii clase muncitoare, a econo
miei românești in dezvoltarea sa 
continuă, ascendentă.

Vă mulțumim pentru tot. mult iu
bite si stimate tovarășe secretar ge
neral. asigurindu-vă. incă o dată, că 
vă vom urma neabătut, muncitorește, 
cu înaltă răspundere patriotică, pen
tru realizarea în patria noastră a vi
sului de aur al omenirii — comu
nismul.

Tovarășul Letay Lajos a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe 

secretar general Nicolae Ceaușescu,
Cu profundă emoție, vă rog să-mi 

permiteți să vă adresez cele mai 
calde mulțumiri pentru înalta dis
tincție cu care am fost și eu ono
rat cu ocazia marii noastre sărbă
tori, cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială si națio
nală, antifascistă si antiimperialistă 
din August 1944,

Măreața zi de 23 August 1944, ziua 
ce a deschis o strălucită eră in isto
ria României, se îndepărtează in 
timp, dar idealurile, năzuințele sale 
trăiesc în noi. ne îmbrățișează în 
noile condiții de desăvîrșită libertate 
și independență, de crescindă bună
stare materială și spirituală.

Pentru toate acestea aducem oma
giul nostru fierbinte Partidului Co
munist Român, dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
arhitect și genial strateg al României 
moderne, ilustră întruchipare a celor 
mai înalte și alese virtuți ale nea
mului, conducător înțelept și clarvă
zător al partidului și țării. Luptele 
din trecut, eforturile, sacrificiile ar 
fi fost în zadar dacă dumneavoastră, 
scrutind trecutul, prezentul și deve
nirea. nu ati fi pus toată experiența, 
puterea de muncă, energia creatoare, 
spiritul revoluționar de care sînteți 
animat în slujba binelui țării și po
porului. Azi aniversăm sărbătoarea 
națională de la 23 August în condi
țiile în care sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere au fost împlinite 
țelurile, visele, dorințele milenare 
ale poporului nostru de bunăstare 
materială și spirituală, de libertate, 
fericire și pace.

Ca mînuitor al condeiului, cu 
ocazia sărbătorii libertății noastre, 
țin să mulțumesc din adincul inimii 
pentru libertatea spiritului, pentru 
înflorirea științei si literaturii, pen
tru triumful in patria noastră a cu- 
vintului înțelept, responsabil, frumos, 
asigurat de dumneavoastră și. ală
turi de dumneavoastră, de tovarășa 
academician Elena Ceaușescu. acti
vistă de frunte a partidului nostru, 
savant de renume mondial.

Ca scriitor maghiar din România, 
aș dori să-mi exprim recunoștința 
că slovele mele se împletesc cu cele 
ale milioanelor de fii ai acestui pâ- 
mînt. in corul frățesc al acestor pla
iuri devenite adevărata patrie dato
rită străduințelor dumneavoastră. 
Credincios acestei patrii libere, mă
reței dumneavoastră opere, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă do
resc ca. în anii următori. în dece
niile ce vor veni să aveți multă for
ță de muncă, sănătate, ca. aflîn- 
du-vă în fruntea partidului si a tării, 
să ne conduceți, prin șirul zilelor de 
muncă și de creație înflăcărată, spre 
noi piscuri de progres, spre noi si 
mărețe înfăptuiri.

în cuvîntul său, tovarășul Petre A. 
Enăchioaia a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Cu profundă emoție și înaltă 

conștiință patriotică, vă rog să-mi 
permiteți să exprim, si în acest ca
dru. adeziunea deplină, dorința fier
binte a membrilor cooperatori din 
Scornicești. a tuturor locuitorilor ju
dețului Olt de a susține realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al partidului la 
cel de-al XlII-lea Congres.

Și la Scornicești. ca în întreaga 
țară, tot ceea ce am realizat în ulti
mele două decenii poartă pregnant 
semnătura dumneavoastră si a to
varășei Elena Ceaușescu pentru pre
zent și viitor. V-am simțit permanent 
în mijlocul nostru, cu inima, cu în
demnul și cu fapta si vă adresăm 
cele mai calde mulțumiri pentru tot 
ce ați făcut ca pe pămînturile 
noastre aride să obținem producții 
record.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că întîmpinăm ani
versarea a 40 de ani de la eliberarea 
patriei și Congresul al XlII-lea al 
partidului cu rezultate ce se înscriu 
pe coordonatele noii revoluții agrare, 
stabilite de dumneavoastră. Așa cum 
ne-ați cerut deseori, am respectat cu 
strictețe tehnologiile necesare, am 
folosit pămîntul și mijloacele de me
canizare mai rațional și am obținut 
în acest an 6 460 kg orz și 7 143 kg 
grîu la hectar. cee,a ce ne-a dat po
sibilitatea să livrăm suplimentar la 
fondul de stat 2 500 tone de grîu și 
orz. După cum se prezintă celelalte 
culturi, avem garanția realizării unor 
producții cu mult peste prevederile 
de plan.

Să ne trăiti multi ani. tovarășe 
secretar general al partidului, pre
ședinte al Republicii !

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntul secretarului general al 
partidului a fost subliniat cu vii și 
îndelungi aplauze de toti cei pre
zent!.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid si de 
stat s-au întreținut in încheierea 
solemnității. într-o atmosferă cor
dială. cu cei distinși cu înalte ordine 
ale Republicii Socialiste România.

Cronica zilei
O delegație din Republica Demo

cratică Somalia, condusă de Ahmed 
Habib Ahmed, ministrul dezvoltării 
Văii Jubba din această țară, a făcut 
o vizită in România.

Delegația a fost primită de Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al guver
nului, și a avut convorbiri la Minis
terul Energiei Electrice, Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Au fost abor
date aspecte ale dezvoltării colaboră
rii economice româno-somaleze în 
domeniul energetic, în special în ce 
privește amenajarea complexă a Văii 
Jubba, în alte sectoare de interes 
reciproc.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 23, 24 și 25 august. în țară : 
Vremea în încălzire. în București: Vre
me în încălzire treptată. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii la începutul in
tervalului.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

domeniile. Datele care au putut fi văzute la 
Expoziția „Dezvoltarea economică și socială a 
României" ilustrează in mod minunat munca 
eroică a clasei muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a întregului nostru 
popor, care a înfăptuit neabătut, în toți acești 
ani, politica internă și externă a partidului 
și statului nostru și a asigurat ridicarea patriei 
noastre la un nivel înalt de dezvoltare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Avem rezultate minunate în toate domeniile. 
S-au dezvoltat puternic știința, invățămintul,

cultura, a crescut nivelul de trai material și 
spiritual al poporului nostru. Sînt incompara
bile condițiile de viață de astăzi ale poporului 
nostru cu cele de acum 40 de ani. Mai avem 
insă multe de făcut pentru a realiza Programul 
partidului, pentru edificarea celei mai drepte 
societăți din lume — societatea comunistă.

Congresul al XlII-lea al partidului va trasa 
noi obiective pentru înfăptuirea acestui Pro
gram — iar, în perspectivă, pînă în anii 1990 
și 2000, patria noastră va deveni o țară pu
ternic dezvoltată, din toate punctele de ve
dere, în care poporul român, liber și stăpin 
pe destinele sale, își va făuri o viață nouă, 
comunistă, se va putea bucura de toate

cuceririle științei și culturii, de tot ceea ce a 
creat mai bun poporul nostru, știința și tehnica 
universală. (Aplauze puternice).

înminarea acestor înalte distincții constituie, 
deci, o apreciere a activității de pînă acum, 
dar, în același timp, și un îndemn de a munci 
și mai bine, in toate domeniile, de a servi in 
toate împrejurările poporul, partidul, cauza 
comunismului, independența și suveranitatea 
țării, de a lupta pentru pace și colaborare 
internațională ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

încă o dată, dragi tovarăși, vă adresez cele 
mai calde felicitări ! Vă urez succese tot mai 
mari in întreaga activitate, multă sănătate și 
fericire! (Aplauze puternice, îndelungate).PRIN DECRETE PREZIDENȚIALE AU FOST CONFERITE' 1NA1TE ORDINE AIE REPUBLICII

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, prin decret prezidențial 
s-a conferit Ordinul „23 August" 
clasa I tovarășilor : Nicodim
Roșea, directorul întreprinderii me
canice Cugir, județul Alba. Con
stantin Arseni, președintele Aca
demiei de științe medicale, Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar al Co
mitetului . județean Olt al P.C.R., 
Gheorghe Oscar Muncsan, maistru 
la întreprinderea „Unio" Satu 
Mare. Anton Breitenhofer, pensio
nar; Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I tovarășilor : Ion Baicu, 
pensionar, Andrei Neagu, pensionar, 
Virgil Teodorescu, scriitor, Mihai 
Burcă, pensionar ; Ordinul „Apă
rarea Patriei" clasa I tovarășului 
general-colonel Vasile Milea, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat 
Major ; „Ordinul Muncii" clasa I 
tovarășilor : Ștefan Birlea. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Eugen Bită, sudor la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița Roșie" București. Petru 
Enache. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Radu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Silviu Curticeanu, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Homoștean, mi
nistru de interne, Ștefan' Gheor
ghiu, strungar la întreprinderea „23 
August" București, Emil Grosu, 
strungar la întreprinderea de ma
șini grele București, general-colo
nel Vasile Ionel, adjunct al mi- 

, piștrujui transporturilor și teleco
municațiilor. Severin Iriciuc. mai
stru la Combinatul metalurgic 
Tulcea, Nicolae Ivanov, comandan
tul Șantierului național al tinere
tului Poarta Albă—Midia, Comei 
Pacoste, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
Tiberiu Pascu, maistru principal 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra, colonel Gheorghe Popescu, din 
Ministerul Apărării Naționale, An- 
ghel Rumega, muncitor specialist 
la întreprinderea „Metroul" Bucu
rești, Victor Scorțanu, directorul 
întreprinderii Laminorul de tablă 
subțire Galați, Richard Winter, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul) aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe ; Ordinul „Me
ritul Agricol" clasa I tovarășilor :

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 16,30, 
posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct, 
de la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, 
Sesiunea solemnă comună 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste consa
crată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului 
revoluționar de la 23 Au
gust 1944.

Marți după-amiază. la București, 
a fost deschisă „Expoziția documen- 
tar-istorică dedicată aniversării a 40 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România", orga
nizată de Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, în co
laborare cu Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia.

La vernisaj au participat tovarășul 
Petru Enache. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
vieții noastre culturale, un numeros 
public.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste.

Expoziția, care înfățișează pe larg 
tradițiile de luptă ale poporului 
nostru pentru unitate, independen
tă și suveranitate națională, pentru 
libertăți democratice și dreptate so
cială. acordă un spațiu deosebit pre
gătirii și desfășurării, sub conduce- 

\ rea Partidului Comunist Român, a 

Dinu Daniliuc, președintele Coo
perativei agricole de producție 
„Munca" Gurbănești, județul Călă
rași, Tiberiu Mureșan, președin
tele Academiei de științe agricole 
și silvice. Ion Drăcșan, vicepreșe
dinte al Cooperativei agricole de 
producție Purani, județul Teleor
man, Petre Enăchioaia, președin
tele Cooperativei agricole de pro
ducție Scornicești, județul Olt ; 
Ordinul „Meritul Științific" clasa 
I tovarășilor : Costache Chiriac 
Avădanei, șef de proiect al Ca
nalului Dunăre—Marea Neagră, 
Poarta Albă—Midia și Canalului 
Dunăre — București, Constantin 
Sirbu, . directorul Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice 
București, Felicia Stoenescu, cer
cetător științific, directorul Centru
lui de cercetări pentru materiale 
plastice București ; Ordinul „Meri
tul Cultural" clasa I tovarășei Eu
genia Popescu (Ioana Radu), pen
sionară ; Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a Il-a to
varășilor : Pavel Aron, prim-secre
tar al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., general-iocotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale si secretar al 
Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Jozsef Meliusz. pensionar. 
Constantin Popescu, maistru prin
cipal la întreprinderea electrocen- 
trale Porțile de Fier I. județul 
Mehedinți ; Ordinul „23 August" 
clasa a II-a tovarășilor : Dumitru 
Antonescu. pensionar. Eugeniu 
Barbu, scriitor, redactor-șef al re
vistei „Săptămîna", colonel Petre 
Cristea din Ministerul Apărării Na
ționale, Marin Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. Constantin 
Roșoga. maistru principal la An
trepriza Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Nicolae Tarnea. directo
rul întreprinderii „Tractorul" Bra
șov. Rada Tănase. pensionară ; 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" cla
sa a II-a tovarășilor : Marin Boz- 
dog. inginer, șef de brigadă la 
Șantierul național al tineretului 
Poarta Albă—Midia, Petre Chelcea, 
dulgher la Antrepriza Canalul Du
năre — Marea Neagră, Mihail Du- 
Iică. director tehnic la Antrepriza 
generală construcții hidrotehnice 
Constanța, Nicolae Florescu, 
maistru principal la Unitatea fo
restieră de exploatare si transport 
Iacobeni, județul Suceava, gene
ral-iocotenent Lucian Ionescu din 
Ministerul Apărării Naționale, La
jos Letay, redactor-șef al revistei 
„Utunk" Cluj-Napoca. Mihai Lupu, 
excavatorist la Șantierul national 
al tineretului Poarta Albă — Midia. 
Stela Moghioroș, pensionară, co
lonel Florea Necula, din Ministe
rul Apărării Naționale, Virgil 
Oprișan, maistru la întreprinderea

Depunerea unor coroane de flori 
de către delegații de peste hotare
Delegații de peste hotare aflate în 

tara noastră pentru a participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială sl națională, antifas
cistă si antiimperialistă de la 23 
August au depus, marți, coroane de 
flori.

Delegația de partid și guverna
mentală a U.R.S.S.. condusă de V. I. 
Vorotnikov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S. Ruse, la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului si 
a patriei, pentru socialism. Monu
mentul eroilor patriei. Monumentul 
eroilor sovietici și la Monumentul 
lui V. I. Lenin din Capitală ;

EXPOZIȚII
actului istoric de la 23 August 1944.

Un loc distinct îl ocupă imaginile 
ilustrind strălucita activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Prin intermediul unui mare număr 
de materiale originale, sînt redate 
aspecte legate de lupta eroică a ar
matei române și a formațiunilor pa
triotice pentru zdrobirea rezistente
lor hitleriste, angajarea tuturor for
țelor, a poporului în scopul eliberă
rii întregului teritoriu al patriei. In 
expoziție sînt. de asemenea, amplu 
oglindite contribuția României la 
războiul antihitlerist, marile trans
formări revoluționare din viata so- 
cial-economică a tării in perioada 
imediat următoare revoluției din 
August 1944. trecerea la construcția 
socialistă în patria noastră.

Un loc distinct îl ocupă în expo
ziție marile realizări din epoca celor 
mai rodnice împliniri din întreaga 
istorie a poporului român, „Epoca 
Ceaușescu". Prin intermediul imagi
nilor fotografice, al documentelor, 
graficelor și machetelor sint reflec
tate pe larg mutațiile profunde ce 
au avut loc în societatea românească 
în perioada de cind în fruntea parti
dului si statului nostru se află to

de rulmenți Bîrlad. Adrian Pău- 
nescu. scriitor, redactor-șef al 
revistei „Flacăra", Andrei Po
pescu. șef de secție la între
prinderea do utilaj greu Ba- 
sarabi, județul Constanța, Teodor 
Roman, prim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al P.C.R., 
Corneliu Trăilescu, compozitor, di
rijor la Opera Română București ; 
Ordinul „Apărarea Patriei" clasa a 
II-a tovarășilor : general-iocotenent 
Ovidiu Diaconescu, din Ministerul 
de Interne, general-iocotenent Con
stantin Nuță, adjunct al ministru
lui de interne, șef al Inspectoratu
lui General al Miliției, Ilie David, 
pensionar ; „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a tovarășilor : Ion Baiu, direc
tor tehnic la întreprinderea de alu
miniu Slatina, județul Olt, Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., loan 
Bărbulescu, directorul întreprinde
rii „Electrocentrale" Craiova, Va
sile Beldean, maistru miner, șef de 
brigadă- la întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău, Nicolae 
Bercea, directorul întreprinderii 
miniere Rovinari, județul Gorj, 
Vlad Bîlbiie, profesor universitar, 
directorul Institutului „Dr. I. Can- 
tacuzino" București, Vasile Borteș, 
șef de secție la întreprinderea de 
vagoane Arad, Nicolae Buzea, 
maistru principal la Combinatul de 
lianți și azbociment Fieni, jude
țul Dîmbovița, Ecaterina Chelaru, 
maistru la Combinatul de fire și 
fibre sintetice Săvinești, județul 
Neamț, Ion Cherbeleață, mecaniza
tor la Stațiunea pentru mecani
zarea agriculturii Miroși, județul 
Argeș, Leonard Constantin, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., Mihail Petre 
Georgescu, directorul Combina
tului petrochimic Pitești, Isidor 
Ghicea, directorul întreprinderii 
„1 Mai" Ploiești, Alexandru He- 
rescu, directorul Schelei de fo
raj Bălăria, județul Giurgiu. Ion 
M. Nicolae. viceprim-ministru al 
guvernului. Stelian Ionescu. mais
tru la întreprinderea mecanică 
Mîrșa. județul Sibiu. Irina Laszlo. 
maistru la întreprinderea ILEFOR 
Tîrgu Mureș. Anton Lungu. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.. Gheorghe Matei, 
director tehnic la întreprinderea 
agricolă de stat Ostrov, județul 
Constanta. Frasina Merisef. maistru 
la întreprinderea de tricotaje și per
dele Pașcani, județul Iași. Andrei 
Mițiu, inginer-șef la întreprinde
rea „Electrotimiș" Timișoara. Eu
gen Nagy. maistru la întreprinde
rea de producție industrială pentru 
construcții căi ferate Miercurea- 
Ciuc. județul Harghita. Ion Nicută. 
directorul Asociației economice in-

Delegația de partid sl de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Josef Kempny. membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. președintele Consiliului 
National Ceh, la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la 
Monumentul eroilor patriei si la Mo
numentul eroilor sovietici ;

Delegația de partid si de stat a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. condusă de Radovan Vlai- 
kovici. vicepreședinte al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului si patriei, pentru socialism : 

OMAGIALE
varășul Nicolae Ceaușescu. dezvol
tarea puternică a economiei, realiză
rile deosebite din domeniile stiintei. 
tehnicii și culturii, ridicarea per
manentă a bunăstării generale a po
porului, rolul hotărîtor al secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii. în elaborarea si în
făptuirea politicii externe a Româ
niei socialiste. în strălucita afirma
re a tării noastre pe arena interna
țională.

★
La Sala Dalles din Capitală a avut 

Ioc. marți, vernisajul expoziției 
„Comori ale artei contemporane ro
mânești". organizată in cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimperia
listă din August 1944.

La vernisaj au participat tovarășii- 
Petru Enache. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv ai C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Culturii si E- 
ducatied Socialiste, activiști de partid 
si de stat, reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice, un numeros pu
blic.

Expoziția cuprinde o gamă va- 

tercooperatiste Uricani. județul 
Iași. Constantin Nită. secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Ștefan Rab. prim-secretar al Co
mitetului județean Covasna al 
P.C.R.. Ilie Sitar, maistru miner 
la Exploatarea minieră Cavnic. ju
dețul Maramureș. Costică Staicu. 
șef de secție la întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul" Brăila. Ion 
Tomița. strungar la întreprinderea 
de construcții de mașini Reșița, 
județul Caraș-Severin ; Ordinul 
„Meritul Agricol" clasa a II-a tova
rășilor : Remus Ioan Laza, brigadier 
la Cooperativa agricolă de producție 
Salonta. județul Bihor. loan Ma
rian, vicepreședinte al Cooperati
vei agricole de producție Topolo- 
vățu Mare, județul Timiș. Maria 
Mermezan, președintele Cooperati
vei agricole de producție Vințu de 
Jos. județul Alba. Ion Mihai, șef 
de fermă la Cooperativa agricolă 
de producție Tudor Vladimirescu. 
județul Brăila. Rozalia-Maria Sza
bo. șef de echipă la Cooperativa 
agricolă de producție „Ogorul" 
Pecica, județul Arad ; Ordi
nul „Meritul Științific" clasa a 
II-a tovarășilor : Valerian Ciofu, 
director adjunct științific la Insti
tutul de cercetare științifică si in
ginerie tehnologică pentru indus
tria electrotehnică București, Con
stantin Ionescu. director general 
adjunct la Institutul central de 
cercetări metalurgice București, 
Gheorghe Prodan, cercetător, sef 
de secție la Institutul de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru industria construcțiilor de 
mașini București. Ilie Văduva, rec
torul Academiei de studii econo
mice București. Rodica Paraschiva 
Cornelia Vilcu. prorector al Insti
tutului politehnic București ; Ordi
nul „Meritul Cultural" clasa a II-a 
tovarășilor : Teodor Bratu. compo
zitor. Marius Traian Butunoiu, 
sculptor, pensionar. Gheorghe Co- 
zorici. actor la Teatrul National 
„I.L. Caragiale" București. Euge
nia Moldoveanu, artistă lirică la O- 
pera Română din București.

★
Prin decret prezidențial au mai 

fost conferite, cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă. 3296 ordi
ne. 3 890 medalii ale Republicii So
cialiste România, precum si 101 500 
medalii comemorative „A 40-a 
aniversare a revoluției de elibera
re socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă" unor membri 
de partid cu stagiu din ilegalitate, 
activiști de partid, de stat, ai or
ganizațiilor de masă, tnuncitori. in
gineri. tehnicieni, țărani coopera
tori, oameni de știință, artă și cul
tură.

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Polone, condusă 
de Tadeusz Porebski. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnități au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului popular al 
municipiului București, ofițeri.

După depunerea coroanelor de 
Hori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

Ostași ai forțelor noastre armate 
au făcut de gardă la monumente.

(Agerpres)

A 

riată de creații ale artiștilor din În
treaga tară. Un loc aparte este re
zervat unei reprezentative selecții de 
artă plastică, între care se remarcă 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu, alte lucrări de înaltă va
loare artistică evocînd momente din 
vasta si neobosita activitate revo
luționară a conducătorului partidu
lui si statului nostru, care se con
stituie intr-un ales omagiu adus in 
acest moment aniversar de plasti- 
cienii noștri profesioniști si ama
tori.

In ansamblul ei. expoziția evi
dențiază ampla participare a celor 
mai largi categorii de oameni ai 
muncii de la orașe si sate la acti
vitățile cultural-artistice organizate 
în cadrul Festivalului* national ..Cin
tarea României", subliniind, totoda
tă, îmbogățirea creației artistice în 
anii noștri, mesajul umanist al ar
tei românești contemporane, inspira
tă din realitățile vieții noastre so
cialiste. din munca avintată a în
tregului popor consacrată progresu
lui si prosperității patriei. înfăptui
rii Programului partidului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate si înaintare a Româ
niei spre comunism. .
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„EPOCA CEAUSESCU" 
-epoca puternicei înfloriri a României socialiste, 
epoca afirmării depline a personalității umane

SI IPINIi DESPRE CLIMATUL STIMULATOR, GENEROS CREAT DE CONGRESUL AL IX-LEA Al PARTIDULUI, CLIMATUL REVOLUȚIONAR AL MIILOR ÎMPLINIRI
Fluviu maiestuos; destinul socialist al României fertilizează generos spațiul de la 

Carpați, Dunăre și More, spațiul uman și spațiul material, mai profund, mai energic cu 
fiecare an dintre cei pe care, cu firească mîndrie, întregul popor ii numește cei patruzeci 
de ani ai libertății noastre. Iar în Marele Destin al Patriei sînt și iși află rostul aproape 
23 de milioane de destine, viața fiecăruia dintre noi, ridicată la semnificație, la durată, 
la eternitate — pentru că așa, numai așa, în și împreună cu devenirea tuturor, cu deve
nirea patriei socialiste, fiecare dintre noi se împlinește, se transformă, dă sens curgerii 
zilelor, săptămînilor, anilor. Stă ca elocventă mărturie a acestei unanime deveniri, a măre
țelor victorii și împliniri obținute de întregul popor în ultimele patru decenii, și îndeosebi 
în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, ampla Expoziție „Dezvoltarea 
economică și socială a României", impresionantă imagine a capacității creatoare a po
porului nostru, a transformărilor revoluționare din anii socialismului.

Anul 1965, anul de cind in fruntea coloanelor muncii și luptei noastre se află 
strategul înțelept, revoluționarul cutezător care a redimensionat gîndirea și acțiunea în
tregului popor, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, anul 1965 a pus pe viața fiecăruia din
tre noi pecetea indestructibilă a dăruirii entuziaste, a devotamentului nemărginit față de 
cauza creșterii și înfloririi statornice 'a patriei. Am căutat, printre milioanele de oameni 
ai muncii, cîțiva dintre cei a căror afirmare umană și profesională a început în anul 
istoricului Congres al IX-lea al partidului. Am încercat — pe întinderea restrinsă a unei 
pagini — să refacem traiectul vieții lor, să degajăm înțelesurile, să surprindem sunetul 
unic pe care îl are viața fiecăruia, răsfringere simbolică a milioane de vieți împlinite în 
climatul generos instaurat de cel de-al IX-lea Congres al partidului. Am înțeles încă o 
dată, și prin mijlocirea acestei anchete, un adevăr fundamental al națiunii socialiste 
române : Epoca Ceaușescu este cea mai rodnică perioadă din istoria României.

Să-i ascultăm...

„Dialogul permanent cu poporul 
la temelia marilor noastre înfăptuiri"

Am stat de vorbă cu 
FLOREA COMAN, strun
gar la uzinele „23 August" 
din București, cu cîteva ore 
înainte de începerea adu
nării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii.

— V-am propune — 
zicem noi — să dăm inapot 
roata timpului și să ne în
toarcem in anul 1965, anul 
cind ați devenit om al 
muncii industriale, aici la 
„23 August". Ce s-a schim
bat de atunci în organiza
rea și conducerea între
prinderilor ?

— Ce s-a schimbat ? O 
transformare foarte mare, 
esențială : democrația mun
citorească revoluționară a 
început să funcționeze în- 
tr-un fel la care noi, mun
citorii, să spun drept, 
atunci, In ’65, nu prea ne 
gîndeam. Noi ziceam că 
avem democrație în partid, 
in sindicate, că avem drep
turi cetățenești pe care le 
exersăm in afara uzinei ; 
dar după 1965 au început 
să se schimbe lucrurile și 
am înțeles una din ideile 
fundamentale ale gindirii 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu . și anume că de
mocrația începe la locul de 
muncă, iar tripla noastră 
calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari cere, 
în chip necesar, metode re
voluționare de conducere. 
Așa a apărut sistemul de
mocrației muncitorești re
voluționare, fără de care 
astăzi noi nici nu putem 
concepe viața noastră.

— Vă exprimați foarte 
exact și foarte sintetic.

— Mă străduiesc. Ce 
vreți, în viață trebuie să 
înveți mereu ; sint secre
tarul unei organizații de 
partid, am un băiat student 
în anul II și o fată elevă 
în clasa a XII-a. Trebuie 
să mă informez în perma
nență. altfel rămîn in urmă.

— Vorbiți-ne. vă rugăm, 
despre anii de inceput. 
Cum a fost ?

— Ce să vă spun ? Ve
nisem de la țară, din Pu- 
rani — Teleorman, de unde

„«Muncă» și «conștiință» 
sînt la noi cuvinte gemene"

Pe IOAN SORIN ZEICU, 
inginerul-sef al cooperati
vei agricole de producție 
Lancrăm, unul din acei ar- 
hitecți ai recoltelor bogate 
care au făcut ca producția 
agricolă globală a județului 
Alba să fie la sfirșitul anu
lui trecut de patru ori mai 
mare decît în 1965, l-am 
găsit exact în clipa in cart', 
abia venit dintr-un lan de 
grîu în pragul secerișului, 
arunca o privire tandră ti
nerei livezi din curtea uni
tății. Pare, la făptură, co- 
borit dintr-o pagină de 
Slavici : scurt, îndesat, gos- 
podăros, cu ochi atenți ce 
măsoară omul dintr-o pri
vire. Vorba o are însă iute, 
de om școlit în Oltenia, așa 
cum pe mărturisește suri- 
zind :

— Tata a fost inginer 
constructor de drumuri și 
poduri și locuia tot aici, în 
Lancrăm. Voia tare mult 
să-i urmez exemplul, iar la 
un moment dat chiar am 
făcut o școală tehnică de 
construcții. Dar cu pămîn- 
tul eram obișnuit de acasă, 
chemarea lui a fost mai 
puternică, așa că la începu
tul anilor ’60 am dat admi
terea la „Agronomia" din 
Craiova. După absolvire 
am lucrat cîțiva ani la 
Bobilna, apoi mai aproape 
de casă, la Doștat și Săs- 
ciori, pentru ca de vreo 12 
ani să mă întorc printre ai 
mei. Vedeți, intr-un fel tot 
tata a avut dreptate. Chiar 
agronom fiind, am construit 
foarte mult. Iată, numai 
aici am ridicat două graj
duri pentru vitele de repro
ducție, am transformat 
altele trei, am amenajat 
padocuri, finare mari (căci 
ne asigurăm furajul din 
recolta proprie, nu cumpă
răm niciodată de la alții, 
dar de vindut. vindem).

— Să revenim totuși la 
clipa intoarcerii acasă, ca 
inginer-șef al C.A.P. Se 
numea. parcă. „Drumul 
belșugului". 

sînt de loc. Căsătorit, 
aveam și un copil. Am în
vățat strungăria la un curs 
de calificare la locul de 
muncă, aici, dar nu la Fa
brica dc motoare 2, unde 
sintem acum, nu, la Me
canică grea. Locuiam cu 
soția și copilul într-o man
sardă de 2x3 metri, țineți 
minte cum era cu locuin
țele pe atunci.
_ — Acum unde stați ?

— Acum stau in Socului, 
avem un apartament cu 3 
camere, dar primul apar
tament primit a fost în 
Pantelimon, cu două ca
mere. Copiii erau mai mici, 
mergea, pe urmă au cres
cut.

— Cit câștigați 1
— Lucrez în acord glo

bal, cam 4 500 și chiar 5 000 
de lei pe lună. La inceput 
cîștigam 800—900. Au cres
cut retribuțiile, am inceput 
să primesc categorii, de 
anul trecut sînt a VII-a. 
Curind după ce am venit, 
am fost ales organizator de 
grupă sindicală. Pe urmă 
în biroul de partid, pe 
urmă secretar. în comitetul 
de partid al întreprinderii. 
11. mai auzeam pe cile 
unul : ..Te-ai apucat de alte 
activități ca să nu mun
cești". Să fim drepți, pe 
vremea aceea, uneori se pu
tea... Apuca unul o funcție și 
nu-și mai vedea de produc
ție. îmi pare bine că acum 
este exact invers : cu cit 
ai o funcție mai mare, cu 
atît societatea vrea mai 
mult de la tine. Așa este 
corect, așa se cuvine să 
procedeze un comunist.

— Iubiți uzina ? ,
— Poți să n-o iubești ? 

Fiecare e mîndru că lucrea
ză aici. E o uzină cunoscu
tă, cred că nu e nici măcar 
un pionier care să nu fi 
auzit de noi. Ne-am dez
voltat colosal : în ’65, Fa
brica 2 avea patru hale, 
astăzi are 16. Despre utilaj,' 
ce să mai vorbim, este ra
dical altul.

(Citeva cifre comparative 
despre dezvoltarea uzinei ;

— Da, așa se numea, dar 
belșug nu prea era, pro
ducțiile erau mici, unita
tea se situa pe ultimele 
locuri din județ. Oamenii 
uitau atunci că pentru a 
avea ce să împărți, întîi 
trebuie să stringi. Or, in 
1965, veniturile bănești erau 
de numai 800 000 de lei.

— Și cum ați adus-o la 
condiția de statornică frun
tașă ? Și, legat de asta, cum 
ati obținut ..Ordinul Mun
cii" ?

— Instaurind. așa cum ne 
cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un climat de 
ordine si muncă. în 1965. 
numărul cooperatorilor din 
Lancrăm era dublu față de 
cel de azi. Numai că ma
joritatea erau „membri", 
nu lucrători. Așa că am 
început cu reabilitarea no
țiunii de lucrător. Apoi 
am construit, prin mijloa
ce proprii, un dig in lunca 
Sebeșului și am redat 
agriculturii 200 hectare. Pe 
deal am recuperat alte 30. 
Știți, mie îmi place mult 
un vers de Blaga : „Eu 
cred că veșnicia s-a născut 
la sat". Ambiția noastră a 
fost să demonstrăm că Și 
agricultura modernă. Ea 
s-a născut, desigur, prin 
tehnologii noi : mecani
zare. chimizare (fondurile 
de investiții alocate agri
culturii județului Alba în 
primii patru ani ai acestui 
cincinal au fost de aproa
pe cinci ori mai mari de
cit cele alocate în întreg 
cincinalul 1966—1970), dar 
și printr-o mare dragoste 
de tot ceea ce facem, prin- 
tr-o iubire definitivă pen
tru nămînt.

Astfel, cu aceiași oameni 
care obțineau producții 
scăzute obținem azi. de 
pe terenuri podzolice. pro
ducții medii ridicate : 
4 800 kg/ha grîu in 1984. 
fată de numai 1 377 kg in 
1965. Ne-am specializat si
multan m zootehnie. am 

le transcriem cu sentimen
tul că prin mijlocirea lor 
ne facem o idee mai exac
tă despre giganticul efort 
uman pe care ele îl expri
mă. despre spiritul revolu
ționar și competența cu 
care cei ce muncesc la „23 
August" își fac datoria in 
cliertatul creatoi’ al „Epocii 
Ceaușescu". Iată, de pildă, 
producția-marfă este azi 
de peste 7 ori mai mare 
decît in 1965. în 1965 s-au 
produs 897 de locomotive, 
in 1984 se produc 5 674).

— Pentru noi — continuă 
muncitorul Florea Coman 
— cel mai înalt titlu de 
mindrie este acela că am 
fost de nenumărate ori vi
zitați de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că a participat 
în mai multe rînduri la 
adunările noastre generale. 
De fiecare dată ii ascultăm 
cuvintul cu nesaț ; cunoaș
te problemele uzinei ca și 
cum ar lucra aici — și toc
mai de aceea știe că avem 
multe rezerve și de muncă, 
și de competență, și de or
ganizare și ne cere stărui
tor să ne arătăm la înălți
me. Ne îndeamnă, ne îm
bărbătează, ne pune voința 

. și ambiția la încercare......
...în 1965, cind m-am an

gajat aici, nu-mi trecea 
prin minte că am să stau 
de multe ori aici, in uzină, 
în preajma secretarului ge
neral al partidului. Astăzi 
mi se pare firesc. Aș zice 
că așa a evoluat democra
ția muncitorească revolu
ționară. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — aici, in uzina 
noastră, în uzinele țării, pe 
ogoare, pe șantiere — se 
află într-un neîntrerupt 
dialog cu poporul, făcînd 
din acesta o temelie a sis
temului nostru politic. Noi, 
muncitorii, împreună cu 
întregul popor, vedem în 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIII-lea, în su
prema funcție in partid 
însăși chezășia mersului 
nostru neabătut înainte, a 
înfloririi patriei.

pus accent pe unitățile 
productive anexe (tîmplă- 
rie, cărămidărie, construc
ții metalice etc.). Acestea, 
și altele încă, au făcut ca 
veniturile noastre bănești 
să crească de aproape 8,5 
ori față de anul Congre
sului al IX-lea, iar va
loarea unei norme de mun
că să fie acum de 100 lei. 
Firesc, și satul e acum 
altfel : au apărut multe 
case noi. cu etaj, cu baie, 
telefon (avem aici o cen
trală telefonică automată 
de putem vorbi pe fir 
direct), avem 70 de au
toturisme. încălzire cen
trală, cămin cultural mo
dern, la a cărui ridicare 
am muncit cindva cu pro
priile-mi brațe, într-un 
cuvînt, trăim ca Ia oraș.

— Ne vorbeați, trecînd 
prin sat, de bucuria cu 
care cei din Lancrăm s-au 
dus in care alegorice, în 
1918, la Marea adunare de 
la Alba Iulia.

— Istoria ne-a rezervat 
și alte mari bucurii. Cea 
mai recentă a fost vizita 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcu
t-o in județul Alba, prilej 
cu care au venit și la noi. 
Eram, cum se zice, în pri
ma linie și simt și acum 
căldura stringerii de mină, 
bucuria pe care am trăit-o 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus că-i pla
ce lanul nostru de porumb. 
Indicațiile secretarului ge
neral al partidului sint 
pentru noi cuvinte vii, sînt 
îndreptare de muncă și de 
conștiință. Aceste cuvinte 
sint, socot eu, gemene șl 
își află in secretarul gene
ral al partidului o aleasă 
întrupare. un strălucit 
model pentru noi toți cei 
care. aici, dar și in alte 
părți ale țării, infăptiiim 
noua revoluție agrară, dind 
muncii noastre de zi cu zi 
o rodnicie sporită.

IULIA BRATUIANU, 
profesoară de biologie la 
Școala generală nr. 12 din 
Sibiu, face parte din acea 
categorie de oameni care 
dau simbolului respirația 
intensă a vieții. E unul 
din cele 40 de cadre di
dactice din școală cu care 
împarte bucuria zilnică de 
a construi Oameni, de a 
colabora, cum singură spu
ne, cu societatea. Vorbește 
rar, desenind cu degetele 
mîinii stingi cercuri in aer 
ca pentru a rotunji caden
ța unei fraze sau conturul 
unui gînd. Un vădit simț 
al istoriei, care înseamnă 
pentru ea memoria trecu
tului, dar și o solidaritate 
vie cu prezentul răzbat 
din tot ce spune.

— în vara lui ’65 eram 
proaspătă absolventă a 
Facultății de biologie- 
geografie din Iași. Ani de 
zile visasem să fiu biolog, 
să lucrez într-un laborator 
de cercetare, dar atunci 
mi-am descoperit pasiunea 
de educator, acel senti
ment al răspunderii so
ciale propriu profesorului. 
M-am simțit puternic mo
bilizată de suflul înnoitor 
al documentelor Congre
sului al IX-lea și mi-am 
propus să fac totul pentru 
ca viitorul strălucit prefi
gurat de ele să devină și 
prin munca mea cît mai 
repede o realitate a vieții 
noastre. Știți, acești 19 ani 
care au trecut de atunci, 
ani .pe care îi numim cu 
emoție „Epoca Ceaușescu", 
se lasă greu rezumați în 
citeva cuvinte. Pentru mi
ne, ca profesor, ei inseam- 
nă anii adevărului. Cu 
acel istoric congres al 
partidului s-au instalat 
definitiv în viața noastră 
democrația, cultul adevă
rului, respectul pentru va
lorile trecutului, încre
derea în viitor. Am ințeles 
în acea vară, mai clar ca 
oricînd, că venim de de
parte și că mergem depar
te. Ceea ce însuflețește de

„România este, toată, un șantier!"
II cheamă ALEXANDRU 

VASILE și este șeful unei 
echipe de dulgheri din 
Ploiești ; un bărbat scund, 
negricios, osos, cu o vorbă 
iute și scurtă.

— Viața constructorului 
e un drum lung de pe un 
șantier pe altul și le iu
bești pe toate fiindcă ai 
lăsat peste tot ani de via
ță — ne spune el. Dar cel 
mai mult, mai puternic ai 
în suflet două : pe primul 
și pe acela in care lucrezi 
acum.

— Anul 1965 este un an 
important și in viața dum
neavoastră profesională.

— 1965 înseamnă pentru 
mine Plopeni. Am lucrat 
mulți ani acolo. Ce să vă 
spun ? Înainte, la Plopeni

„Cetăți ale educației 
revoluționar-patriotice"

atunci generația noastră 
este simțul perspectivei, 
priveliștea larg desfășu
rată, științific gîndită, a 
ceea ce vom fi și vom în
făptui.

— Privind acum, de la 
cota anului ’84, cum vi se 
par aceste perspective ?

— Viitorul a venit mai 
repede decît în visele 
noastre. Nu credeam că 
societatea noastră, că eco
nomia românească vor 
progresa atît de rapid, vor 
atinge un nivel atît de 
înalt. Acunji o mulțime de 
produse, inclusiv aparatu
ra didactică prețioasă, sint 
românești. Și faptul ni se 
pare normal. Am fost in 
ultimele săptămîni în ex
cursie cu elevii la mare, 
la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, la a cărui con
strucție au lucrat si elevi ai 
școlii, și-mi amintesc foar
te bine cîtă mîndrie patrio
tică am simțit și eu, ca 
profesoară, și ei, ca tineri 
cetățeni, la vederea lui. 
Foștii mei elevi sint acum 
conducători de unități, 
profesioniști respectați, 
care aduc viitorul la zi. De 
fiecare dată cînd mă intil— 
nesc cu ei, cînd le aflu în
făptuirile, parte din marile 
înfăptuiri ale tării, simt 
și mai vie bucuria de a fi 
profesor.

— Ce alte argumente 
adăugați acestei bucurii ? 
Cum vedeți, de Ia înălți
mea catedrei dumnea
voastră, drumul contempo
ran al școlii românești ?

— Am parcurs un drum 
al calității, al neîncetatei 
perfecționări. Am con
struit în acești ani o lume 
nouă, bazată pe dezvolta
rea fără precedent a for
țelor de producție, ne ade
văr, stiintă si cultură. Do
tarea materială a școlilor, 
ca să mă refer la un sin
gur aspect al vieții noas
tre, s-a îmbunătățit foarte 
mult. A crescut, ca pretu
tindeni în țară, numărul 
laboratoarelor, al ateliere

se făceau brăzdare de 
plug. Orașul de azi a-nce- 
put de la vreo cinci căsuțe 
tip ; azi sint vreo cincizeci 
de blocuri. Este un oraș 
muncitoresc frumos, are 
tot ce trebuie să aibă un 
oraș — casă de cultură, 
magazine, policlinică, spi
tal. licee, școli generale, 
grădinițe. tot. ce mai... 
Are vreo 16 000 de locui
tori. Orașul s-a născut o- 
dată cu uzina, întreprin
derea mecanică Plopeni ; 
am lucrat la depozitele de 
cocs, la atelierul dc debi
tare. la centrala termică. 
Eram tînăr și mă bucuram 
Ia fiecare dare in func
țiune, mă gîndeam „măi. 
uite, aici e și munca ta"... 
Am lucrat și la blocuri, la 

lor didactice, al locurilor 
în internate, al sălilor de 
sport. Școala este astăzi 
accesibilă tuturor. fără 
deosebire de virstă ori na
ționalitate. Toate aceste 
creșteri presupun sporite 
răspunderi \din partea pro
fesorilor. Elevii sint de 
mici atrași de tehnică, dis
pun de multiple mijloace 
de informare și dacă nu le 
ciștigăm interesul, nu ne 
perfecționăm continuu, pe
dagogic și profesional, nu 
putem dialoga eficient 
cu ei.

în fond, în școala româ
nească se desfășoară azi 
un învățămînt paralel, 
unul care angajează elevii 
și altul care face din pro
fesor și cursant, și exami
nator. Tocmai de aceea 
am dat examenul ,de gra
dul II și acum îl pregătesc 
pe cel următor. Societa
tea româneasc.ă s-a întors 
cu fața spre școală și de 
aceea cred că este normal 
ca și școala să privească 
spre “societate, să vină in 
întimpinarea cerințelor a- 
cesteia. Documentele de 
partid, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne cer 
să facem din fiecare școa
lă o cetate a educației pa
triotice, revoluționare, să 
formăm oameni noi, mul
tilateral pregătiți, cu o 
mare putere de creație, de 
muncă, pe deplin capabili 
să Îndeplinească comple
xele sarcini ale construcției 
socialiste și comuniste din 
România. Sîntem chemați, 
do asemenea, ca, integrind 
învățămîntul cu producția, 
folosind generoasele re
surse ale educației prin 
muncă și pentru muncă, 
să dezvoltăm necontenit 
spiritul revoluționar, no
vator, tradițiile umaniste 
ale școlii românești. Ce 
poate fi mai mobilizator 
pentru un cadru didactic, 
pentru un comunist, decît 
să răspundă cu toată ener
gia acestor istorice che
mări ?

o creșă, la magazine. Cind 
am plecat, în ’74. am lăsat 
în urmă o mindrețe de 
uzină și o mindrețe de 
oraș.

— Unde ați trecut ?
— La Scăeni, Ia între

prinderea de geamuri, la 
„fabrica de sticlă", cuip ii 
zicem noi. Am lucrat acolo 
vreo șapte ani. Am ridicat 
o uzină nouă de geam la
minat. secția securit, de
pozitul dc nisip și altele. 
Munca devenea mereu mai 
complicată.

— De ce ?
— Pentru că in ultimii 

douăzeci de ani totul s-a 
modernizat, s-a transfor
mat. S-au transformat și 
construcțiile. industria
construcțiilor, adică. Lu

crăm cu alte metode, cu 
alte utilaje, productivita
tea s-a mărit de citeva ori. 
Noi, constructorii, simțim 
poate cel mai bine ritmul 
dezvoltării țării pentru că, 
in felul nostru, sintem in 
linia întii a frontului. Noi 
deschidem !

— Ați lucrat apoi la... ?
— La altă lucrare mare: 

fabrica de catalizatori de 
Ia Rafinăria „Voga", de 
aici, din Ploiești, orașul 
unde lucrez și acum. Am 
construit aici 12 instalații 
complexe care au intrat 
în funcțiune rind ne rind. 
Este o fabrică unică in 
țară, care a contribuit 
foarte mult la moderni
zarea rafinăriei. Am fost 
martor ocular, ca să zic 
așa, la înnoirea structurală 
a industriei românești. 
Rețin cu mîndrie faptul că 
economia noastră dispune 
astăzi de fonduri fixe în 
valoare de 2 614 mili
arde de lei, din care 
aproape 99 la sută au fost 
puse in funcțiune in ulti
mii 29 de ani. Asta în
seamnă că. practic, trăim 
intr-o țară nouă, modernă.

„Limba comună a muncii,
a construcției revoluționare"

în 1965. JOZSEF FULOP. 
maistru principal la între
prinderea de fier Vlăhițâ, 
județul Harghita, a absolvit 
cursurile unei școli profe
sionale din Brașov. Odată 
cu țara, el intra într-o eta
pă nouă a vieții, o etapă 
care va însemna împlinirea 
sa profesională, cetățeneas
că, umană. A devenit „om 
al muncii industriale", cum 
zicem îndeobște, cu tot ceea 
ce aceste cuvinte spun în 
înțelesul lor cel mai de
plin.

— Anii Epocii Ceaușescu 
— ne spune — despre care 
afirmăm cu mîndrie că sînt 
cei mai rodnici din istoria 
patriei, sint, și in viața 
mea, cei mai frumoși. Aș 
vrea să mă concentrez doar 
asupra unui singur aspect : 
deplina egalitate care exis
tă între cetățenii Republicii 
Socialiste România; ' ro
mâni, maghiari, germani 
sau de alte naționalități. 
Am învățat în școli in care 
nu se făcea nici o' deosebffe 
după limba în care te ex
primi ; am crescut într-un 
climat de frăție, de liberă 
dezvoltare pentru toți ; ni
meni nu ar putea să-mi 
șteargă din minte sutele și

„t//î adevăr care a restructurat 
societatea românească: socialismul 

se construiește cu poporul,
pentru popor"

— Ce-ați zice dacă v-aș 
spune că un activist de 
partid nu are biografie ? 
— ne întreabă GHEOR- 
GHE GLODEANU, prim- 
vțcepreședinte al Consi
liului popular al județului 
Ialomița.

— Am aștepta să ne ex
plicați de ce.

— Foarte simplu — pen
tru că în îndeplinirea sar
cinilor de partid viața sa 
se topește in viețile oa
menilor cu care lucrează ; 
in energiile al căror cata
lizator trebuie să fie ; in 
opera pe care știe să o im
pulsioneze, în miile, sutele 
de mii de fapte de muncă 
ale oamenilor in mijlocul 
cărora iși face datoria de 
ostaș al partidului.

— De cînd sînteți acti
vist de partid 1

— Din 1965. De 19 ani, 
deci. Privind însă în urmă, 
am sentimentul că am 
trăit mult mai mult de 
atunci... Dar. vă rog, nu 
viața mea contează, așa 
cum v-am spus ; să vor
bim despre Ialomița, des
pre Slobozia, despre 
transformările pe care 
le-a operat aici „Epoca 
Ceaușescu" ; să vorbim 
despre oamenii minunați 
ai Cimpiei Române, des
pre țărani — de la cel mai 
tinăr tractorist la pre
ședinții noștri de C.A.P.- 
uri, bărbați cunoscuți în 
toată țara, oamenii care 
pe arșiță și pe ploi oste
nesc pentru piinea țării. 
Despre ehimiști, despre 
învățători, despre petro
liști. despre, constructorii 
și montorii care intr-un 
deceniu și jumătate au 
schimbat din temelii ju
dețul. Viața noastră, a 
activiștilor. este și viața 
lor.

— Vorbiți-ne. atunci, 
despre viața dumneavoas
tră in această accepție.

— Nu înainte de a sub
linia un fapt de prim or
din. îi datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. gin
dirii sale vii, creatoare, 
consecvenței sale revolu
ționare implementarea in 
toate celulele și structurile 
vieții noastre sociale a 
principiului fundamental 
că socialismul se constru
iește cu poporul, pentru 
popor. Este un adevăr care

— Acum unde lucrați ?
— O lucrare foarte fm- 

moasă, la care am venit 
cu oamenii met pentru că 
s-a considerat că sint cei 
mai buni : refacem halele 
centrale din Ploiești.

— Știu despre ele că sint 
o capodoperă de' arhitec
tură.

— Asa e. dar si din 
punct dc vedere construc
tiv sint foarte frumoase. 
Ele au suportat două cu
tremure și mai multe bom
bardamente ; acum, cind 
am descopertat fiecare 
element, am simțit ce este 
războiul, fiindcă nu l-am 
cunoscut direct. Am văzut 
mușcăturile bombelor pe 
grinzile cupolei. Am con
solidat tot și vrem, facem 
totul ca in cinstea Congre
sului al XIII-lea al parti
dului lucrarea să fie gata.

— De ce credeți că ea 
nu s-a făcut pînă acum ?

— Este foarte pretenți
oasă din punct de vedere; 
tehnic.

— Unde veți merge ?
—' Băieții mei și cu 

mine mergem oriunde este 

miile de exemple care 
mi-au demonstrat și îmi 
demonstrează, zi de zi, că 
România socialistă est£ o 
mamă bună pentru toți 
fiii ei.

— Odată intrat în pro
ducție...

— ...Odată intrat. în pro
ducție m-am pătruns me
reu mai adine de adevărul 
de neclintit al cuvinte
lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care ne-a spus 
in atîtea rînduri că limba 
noastră, a celor ce mun
cesc, este limba muncii, 
este limba construcției re
voluționare. Acesta este lu
crul cel mai important și 
cred că noi toți putem de
pune mărturie pentru el.

— Ce înseamnă „mărtu
rie" în acest ințeles ?

— Să vă dau un singur 
exemplu : dezvoltarea Vlă- 
hiței. Vreau să vă spun, 
mai înainte, că in actualul 
cincinal județului Harghita 
I s-au alocat pentru inves
tiții ! 12 miliarde lei. de 
199 de ori mai mult decît in 
cincinalul 1951—1955. Mi se 
pare că orice comentariu ar 
fi palid față de această u- 
nică cifră : 109. Vreau să 
spun citeva cuvinte despre

a restructurat nu doar in
stituțiile democrației noas
tre socialiste, ci, interior, 
gindirea, concepțiile, me
todele de ' muncă ale fie
cărui activist al partidu
lui. Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu: „Parti
dului nostru comunist ii 
revine înalta misiune de a 
asigura exercitarea de că
tre clasa muncitoare a ro
lului conducător in socie
tate" au fost înțelese in 
substanța lor și au devenit 
componentă intimă a vie
ții și activității militanți- 
lor partidului.

— Această înțelegere a 
rolului conducător al par
tidului este cea care a 
declanșat in proporții ne
maicunoscute energiile 
creatoare ale poporului 
român, a stat, și ea, la te
melia realizărilor noastre, 
înțelegem perfect pentru ce 
ați invocat-o. Revin : vor
biți-ne despre viața...

— ...despre viața aces
tor oameni minunați, ialo- 
mițenii, cu biografia căro
ra se contopește biografia 
tuturor activiștilor de 
partid de aici. Ce era Slo
bozia în 1965 ? Un tîrg. un 
tirg oarecare. In acel an 
au inceput să se constru
iască in oraș primele 48 de 
apartamente, astăzi numă
rul lor a trecut de 13 999, 
dispuse pe bulevarde mari, 
copleșite dc spații verzi 
(avem peste 399 999 de me
tri pătrați de parcuri și 
grădini). Doar numărul 
elevilor Sloboziei întrece 
azi numărul total al locui
torilor ei in 1965. Altceva : 
40 la sulă din populația 
ocupată a municipiului 

lată doar citeva mărturii, dintre milioanele de 
mărturii posibile, care se constituie in convingătoare 
argumente despre împlinirea destinelor omenești in 
strinsă, indestructibilă legătură cu noul destin al 
patriei socialiste. Uniți ca un singur om in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul neobosit și înțelept 
al destinului comunist al României, cei ce muncesc, 
întregul popor dau acestui timp geneios dimensiu
nile Istoriei, edificind cu entuziasm și încredere un 
viitor pe măsura înfăptuirilor, pe măsura marilor 
idealuri ce ne animă.

Anchetă social-politică realizată de 
Georcje Radu CH1ROV1CI 
și Ioan ADAM

nevoie. în ritmul In care 
se construiește în țara 
noastră, nici nu ne gindim 
că n-o sâ avem de lucru. 
Eu zic -că România este 
toata un șantier.

..Românfia este. toată, 
un șantier" I Frumoase 
cuvinte ! Adevărul lor este 
certificat; cu betoane și 
cărămizi,leu fier și cu' sti
clă, pe sute și mii de șan
tiere, îi» locuri fierbinți 
unde adevărurile, certi
tudinile construcției ma
teriale a tării — așa cum 
s-au prefigurat ele in 
'■anul istoric al celui de-al 
IX-lea Congres al parti
dului — se împlinesc me
reu prin munca neobosită 
si constructorilor. Așa cum 
o ilustrează elocvent și 
viața dulgherului Alexan
dru Vasile, binomul indtis- 
trializare-urbanizare este 
o caracteristică determi
nantă a epocii noastre. în 
toate zonele patriei, che
mate Ia o viață nouă. în
floritoare. pe tot cuprinsul 
pămîntului românesc, se 
înalță nemuritoare „Ctito
riile Ceaușescu".

Vlăhița noastră. Ca să fiu 
sincer, în primii ani ai con
strucției socialiste, mare 
lucru nu s-a schimbat aici. 
Abia in anii ’79, după 
cele două vizite de lu
cru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, orașul cunoaște 
epoca redimensionărilor 
socialiste. în ultimii 19 ani 
au fost construite peste 899 
de apartamente, un spital, 
o policlinică, un liceu in
dustrial unde învață 609 de 
elevi, două școli generale, o 
fabrică de pline, un super- 
magazin și cile altele... 
Toate, după 1965, cînd via
ța mea — impreună cu 
viața țării — a luat alt curs.

— Tot atîtea argumente 
pentru egalitate.

— Noi, harghitenii. altăda
tă cetățenii unei zone răma
se în urmă, sintem benefi
ciarii, cei mai directi ai poli
ticii inaugurate de istoricul

. C6ngfAȘ‘*âi'TXrlăa-ăl parii- ’ . 
diiluj de. <l£'zvgțlax^ armo- 
ni'păsă 'a tuturor 'regiunilor 
tării. Unul din argumente
le cele mai convingătoare 
ale egalității in drepturi a 
tuturor cetățenilor tării 
poartă un nume ne care 
noi îl simțim deosebit de 
apropiat : Harghita.

lucrează in industrie. Pro
ducția sa industrială este 
de 60 de ori mai mare de
cit in 1965. Județul s-a 
transformat dintr-unul a- 
grar intr-unui industrial- 
agrar, industria valorifi- 
cind superior și sprijinind 
producția agrară. în 1966 
s-a forat prima sondă, azi 
Ialomița produce cantități 
însemnate de petrol și 
gaze. Urzlconi, Fetești, 
Țăndărei și alte localități 
au intrat în Circuitul in
dustrial — și anume în 
ramuri de virf ale tehnicii. 
Ritmul in care județul iși 
sporește zestrea indus
trială este sensibil supe
rior ritmului mediu pe 
tară. Cimpia Soarelui este 
însă, înainte de toate, Cim
pia Piinii. în anii socialis
mului, agricultura județu
lui a beneficiat de aproa
pe 16 miliarde lei inves
tiții.

— Vorbeați despre oa
menii Ialomiței.

— Și continui să vor
besc despre ei. In spatele 
fiecărei cifre stau oameni, 
stau zile și nopți de mun
că încordată, de învățătu
ră. stă efortul gigantic al 
fiecăruia și al tuturora de 
a duce cu fiecare an jude
lui mai departe, mai sus.

Mergem impreună cu 
interlocutorul nostru pe 
unul din șantierele de lo
cuințe ale Sloboziei. Ma
carale, panouri prefabri
cate. cărămizi, betoniere... 
Dar mai ales oameni ; și 
o permanentă invocare a 
viitorului...

Un șantier, un rind de 
pe o filă a biografiei unui 
activist.
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Tovarășul Deng Xiaoping împlinește 80 de ani
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România*1 clasa I, 
cu eșarfă, tovarășului Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale 

Consultative a Partidului Comunist Chinez, președintele Comisiei 
Militare Centrale a Republicii Populare Chineze

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, la întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul chinez, la promovarea cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării internaționale,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România

decretează :
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România” clasa I, cu eșarfă, tovarășului 

Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a Partidului Comunist Chinez, președintele Comisiei 
Militare Centrale a Republicii Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului DENG XIAOPING,
Președintele Comisiei Centrale Consultative a Partidului Comunist Chinez

Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, vă adresez, stimate tovarășe Deng 
Xiaoping, calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire.

Partidul și poporul nostru acordă o Înaltă prețuire ro
lului dumneavoastră în dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie, colaborare și solidaritate româno-chineze.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima deplina 
convingere că raporturile dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor întări și amplifica tot mai mult,

spre binele popoarelor român șl chinez, tn interesul cauzei 
păcii, dezvoltării independente, socialismului și colaborării 
in întreaga lume.

Vă doresc din toată inima, dragă tovarășe Deng 
Xiaoping, viață îndelungată și multă putere de muncă, 
noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, de înaltă 
răspundere, pusă în slujba poporului chinez, operei sale 
de edificare a socialismului, de Înflorire multilaterală a 
patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Deng Xiaoping, mem
bru al Comitetului Permanent al' 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez. președintele Comisiei Centrale 
Consultative a P. C. Chinez, pre
ședintele Comisiei Militare Centra
le a R.P. Chineze, militant de frunte 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. împlinește 80 de 
ani. Poporul nostru, comuniștii ro
mâni iau parte la acest eveni
ment, în spiritul relațiilor de 
strinsă prietenie, colaborare și soli
daritate existente intre cele două 
partide, țări și popoare. Aceste sen
timente își găsesc o puternică expre
sie în telegrama adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu tovarășu
lui Deng Xiaoping, prin care i se 
transmit calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și noi succese în activitatea de 
mare răspundere pe care o desfă
șoară. Prin Decret prezidențial s-a 
conferit tovarășului Deng Xiaoping 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa I, cu eșarfă, 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul chinez, la cauza generală 
a socialismului, păcii și colaboră
rii-internaționale. .... .........

Născut la 22 august 1904, in dis
trictul Guang’an, provincia Sichu
an. tovarășul Deng Xiaoping a 
participat incă din tinerețe la lupta 
revoluționară, activind de la vîrsta 
de 18 ani în rîndul Ligii Tineretu
lui Comunist, pentru ca doi ani 
mai tîrziu să devină membru al 
Partidului Comunist Chinez.

Incepînd din 1927, tovarășul Deng 
Xiaoping a luat parte activă la fău
rirea armatei populare de eliberare, 
la apărarea bazelor revoluționare, 
la organizarea și conducerea luptei 
armate îndelungate, pline de sacri
ficii, împotriva dominației imperia
liste și a reacțiunii interne, înde
plinind diferite funcții de conducere 
în cadrul armatei. în 1934—1935 a 
participat la Marșul cel lung. în tim
pul războiului de rezistență antijapo- 
n-eză a îndeplinit diferite munci de 
înaltă răspundere, atit pe linie de 
partid, cit și în cadrul armatei de 
eliberare, pină la istorica victorie re
purtată de poporul chinez prin pro
clamarea. la 1 octombrie 1949, a Re
publicii Populare Chineze.

Si în perioada care a urmat, to
varășul Deng Xiaoping și-a adus cu 
aceeași dăruire, abnegație si pasiune 
revoluționară contribuția la intensa 
activitate îndreptată spre făurirea 
societății noi. socialiste pe nămîntul 
Chinei, fiindu-i încredințate munci 
de răspundere pe linie de partid si 
de stat, ca si în cadrul armatei de 
eliberare. După 1949 a deținut, ast
fel. funcțiile de secretar al Biroului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez pentru China de 
Sud-Vest. comisar politic al re
giunii militare Sud-Vest. secretar 
administrativ general și șef al De
partamentului organizatoric al Co
mitetului Central, vicepremier al 
Consiliului de Stat, vicepreședinte 
al Comisiei militare a Coțnitetului 
Central și șef al Marelui stat 
major al Armatei populare chi
neze de eliberare. La Congresul al 
VlI-lea al P.C.C. a fost ales membru 
al Comitetului permanent al Biroului 
Politic, iar la cel de-al VIII-lea 
Congres, secretar general al C.C. al 
P.C.C., Congresele al X-lea și al 
XI-lea alegîndu-1 vicepreședinte al 
C.C. al P.C.C. Tovarășul Deng 
Xiaoping a fost deputat al celor 
de-a Il-a, a III-a. a IV-a. a V-a 
și a Vl-a Adunări populare națio
nale. membru al Comitetului per

Agențiile de presa
pe scurt

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, l-a 
.primit pe Jean-Pierre Aubert, șeful 
Departamentului Federal al Aface
rilor Externe al Elveției, care a 
întreprins o vizită oficială în Bul
garia. Au fost discutate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și unele probleme inter
naționale actuale, evidentiindu-se 
dorința părților de a contribui la 
întărirea păcii — transmite agenția 
B.T.A.

COMITETUL O.N.U. PENTRU 
DECOLONIZARE a adoptat, cu 20 

manent al Comitetului national a 
celei de-a Il-a Conferințe consul
tative politice a poporului chinez si 
președintele Comitetului Rational al 
celei de-a V-a Conferințe consul
tative politice a poporului chinez. 
La cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, din 1982, a fost ales 
membru al Comitetului permanent al 
Biroului Politic, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P. C. 
Chinez și președinte al Comisiei Mi
litare a C.C. al P.C.C.

Așa cum se știe. întregul nostru 
popor urmărește cu sentimente fră
țești, de caldă simpatie si solidarita
te, eforturile susținute pe care Parti
dul Comunist Chinez, oamenii mun

cii din China populară le desfășoa
ră in prezent pentru realizarea ma
rilor obiective stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, pen
tru transformarea Chinei într-o țară 
socialistă puternică si modernă.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Deng Xiaoping constituie 
pentru poporul român un fericit pri
lej de a-și exprima satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele și țările noastre. Pu
ternic ancorate în trecutul de luptă 
revoluționară al celor două popoare, 
aceste relații au dobindit un conți
nut nou. tot mai bogat, jn anii so
cialismului — in ansamblul politicii 
sale principiale si consecvente de ex
tindere a relațiilor cu toate țările so
cialiste. România socialistă acordînd 
o înaltă prețuire prieteniei și co
laborării multilaterale cu Republica 
Populară Chineză. în acest sens, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, evidenția : „Re
lațiile bune de colaborare și priete
nie dintre țările și partidele noastre 
sint rodul strădaniilor și eforturilor 
comune, desfășurate în decursul mul
tor ani de zile. întemeiate pe stimă 
și respect reciproc, pe o profundă în
credere între partidele și popoarele 
noastre — care, in multe momente 
grele, au conlucrat și s-au intrajuto- 
rat reciproc — prietenia și colabora
rea româno-chineză au rezistat mul
tor încercări, și-au demonstrat din 
plin trăinicia. Tocmai de aceea con
siderăm că avem înalta îndatorire 
de a face totul pentru ca nivelul 
acestor relații să crească necontenit,

voturi favorabile și patru abțineri, 
o rezoluție — avind ca autori Cuba, 
Chile și Venezuela — în problema 
Insulelor Malvine (Falkland). Do
cumentul reafirmă sprijinul comi
tetului față de misiunea de bune 
oficii încredințată secretarului ge
neral al O.N.U. și ia notă cu satis
facție de faptul că Argentina a ex
primat intenția de a se conforma 
rezoluțiilor Adunării Generale re
feritoare la Insulele Malvine .(Falk
land). Rezoluția referitoare la dife
rendul dintre Argentina și Marea 
Britanie va fi supusă aprobării 
Adunării Generale a O.N.U. în ca
drul celei de-a 39-a sesiuni a sa.

în folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării internațio
nale".

Forța motrice a extinderii și adîn- 
cirii neîntrerupte a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare o constituie 
relațiile de colaborare si solidarita
te. contactele strinse si frecvente 
dintre forțele politice conducătoare 
ale celor două țări, Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, intilnirile și convorbirile 
la nivelul conducerilor supreme 
ale celor două partide și. țări, 
în acest cadru, partidul și poporul 
nostru acordă o înaltă prețuire rolu
lui și contribuției tovarășului Deng 
Xiaoping în dezvoltarea continuă a 

relațiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate româno-chineze.

Multiplele contacte româno-chine
ze la cel mai înalt nivel, care au avut 
loc în ultimele două decenii, și în
deosebi cele prilejuite de vizita efec
tuată, in aprilie 1982, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în R. P. Chine
ză, ca și vizita întreprinsă in țara 
noastră. în luna mai 1983, de tova
rășul Hu Yaobang, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, au constituit 
momente de cea mai mare impor
tantă in evoluția relațiilor bilate
rale, au deschis noi perspective 
dezvoltării ansamblului legăturilor 
dintre România și Republica Popu
lară Chineză.

Temelia trainică a raporturilor 
româno-chineze o reprezintă cola
borarea economică, care se dezvol
tă în spiritul Acordului de colabo
rare economică și tehnică pe ter
men lung. încheiat In 1982. și al ce
lorlalte documente și înțelegeri co
mune. Este cum nu se poate mai 
clar că potențialul economic în 
continuă dezvoltare și modernizare 
al celor două țări, realizările de 
seamă obținute in construcția so
cialismului creează premise favo
rabile extinderii și în continuare a 
cooperării și specializării in produc
ție. creșterii și diversificării schim
burilor comerciale, amplificării co
laborării tehnico-științifice, în fo

losul ambelor popoare, al progresului 
și prosperității lor.

O conlucrare susținută desfășoară 
cele două țări si pe planul vieții in
ternaționale. pronunțindu-se și ac- 
ționind pentru apărarea păcii, pen
tru abolirea politicii de forță și ame
nințare cu forța, pentru soluționa
rea problemelor litigioase dintre sta
te numai , pe calea tratativelor, pen
tru lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea noii ordini economice inter
naționale. pentru respectul indepen
denței naționale a popoarelor, al 
dreptului lor sacru de a se dezvolta 
liber, corespunzător propriilor inte
rese și năzuințe. în concepția celor 
două partide și state, sarcina funda
mentală a epocii noastre o consti
tuie întărirea colaborării și unității 
tuturor popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni pentru a stăvili 
cursul primejdios al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru a 
impune trecerea la dezarmare, și in 
primul rind la dezarmarea nuclea
ră, pentru a se asigura dreptul su
prem al fiecărei națiuni la viață, la 
libertate, pace și progres.

Cu prilejul aniversării a 80 de ani 
de la nașterea tovarășului Deng 
Xiaoping, comuniștii, întregul nos
tru popor, adresind un cald salut 
marelui popor chinez prieten. își ex
primă încrederea — puternic reafir
mată in telegrama trimisă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că relațiile de 
prietenie, conlucrare și solidaritate 
româno-chineze se vor dezvolta și 
înflori continuu, spre binele reciproc, 
în interesul marii cauze a păcii și 
socialismului, a independenței și co
laborării egale în drepturi intre toate 
națiunile, între forțele revoluționare 
de pretutindeni.

ÎNTILNIRE LA PHENIAN. Kim 
Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
și Obiang Nguema Mbasogo, pre
ședintele Ițepublicii Guineea Ecua
torială, aflat intr-o vizită oficială in 
R.P.D. Coreeană, au avut, marți, o 
întîlnire la Phenian, transmite a- 
genția A.C.T.C.

REUNIUNE CONSACRATA CRI
ZEI ECONOMICE DIN AMERICA 
LATINA. în localitatea mexi
cană Cuernavaca au început lucră
rile unei conferințe consacrate cri
zei economice a țărilor Ămericji 
Latine și din bazinul Caraibilor, la 
care participă delegați ai organiza
țiilor sindicale din 27 de state la- 
tino-americane și caraibiene, pre
cum și reprezentanți ai Fondului 
Monetar Internațional, Băncii Mon
diale și Băncii Interamericane de 
Dezvoltare. în cuvîntul inaugural, 
președintele Mexicului, Miguel de 
la Madrid Hurtado, a subliniat ne
cesitatea extinderii cooperării in
ternaționale, ca o modalitate im

ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Manifestări consacrate marii sărbători 
naționale a României

Sărbătoarea națională a poporului român prilejuiește, în numeroase 
țări, manifestări in care sînt evidențiate ampla semnificație a actului 
istoric de la 23 August 1944 și profundele transformări revoluționare 
pe care le-a cunoscut societatea românească în cei 40 de ani care 
au trecut de la marele eveniment, Sînt reliefate realizările strălucite 
ale poporului român in făurirea noii orînduiri, principiile nobile și 
obiectivele constructive ce stau la baza politicii externe de pace și 
cooperare internațională a României, subliniindu-se că etapa cu cele 
mai rodnice împliniri pe toate planurile este cea de după anul 1965, 
de cind la cîrma destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres. 
S. Morcovescu. transmite : în par
cul de cultură și odihnă ..Maxim 
Gorki", din Moscova, a fost orga
nizată o seară a prieteniei româ- 
no-sovietice.

Referindu-se la importanta actu
lui istoric de la 23 August 1944, 
vorbitorii au relevat rolul hotări- 
tor pe care l-au avut intilnirile și 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
pentru dezvoltarea raporturilor 
multilaterale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Româ
nia si U.R.S.S. S-a subliniat că în- 
tilnirea. din iunie 1984, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășul 
Konstantin Cernenko. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., înțelegerile convenite 
au evidențiat hotărirea comună de 
a întări si mai puternic prietenia 
tradițională si colaborarea multila
terală dintre cele două țări.

BEIJING 21 (Agerpres). — La 
Pavilionul cărții Tian Wang Dian, 
din Beijing, a fost deschisă expo
ziția de carte românească organi
zată sub auspiciile Ministerului 
Culturii al R.P. Chineze si Consi
liului Culturii si Educației Socia
liste din Republica Socialistă 
România. Expoziția prilejuiește vi
zitatorului chinez cunoașterea de 
ansamblu a fenomenului editorial 
din România prin expunerea celor 
mai reprezentative lucrări din do
meniul literaturii politice, tehnico- 
Stiintifice. beletristice.

Locul central este ocupat de ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele'Repu
blicii Socialiste România. De ase
menea. la loc de cinste sînt expuse 
lucrările tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

La ceremonia de deschidere au 
participat Luo Jun. vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea de pe lingă 

/ Ministerul Culturii al R.P. Chineze, 
reprezentanți ai C.C. al P.C. Chi
nez, ai M.A.E. și ai unor instituții 
culturale centrale.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în 
orașul polonez Tarnow a fost or
ganizată o adunare . festivă în ca
drul căreia a luat cuvîntul Stanis
law Opalko. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. prim- 
secretar al comitetului voievodal 
de partid.

Reliefind însemnătatea istorică a 
actului 'revoluționar de la 23 Au
gust. vorbitorul a arătat că forța 
conducătoare si inspiratoare care a 
concentrat în jurul său toate pătu
rile sociale antifasciste a fost 
Partidul Comunist Român, aflat in 
primele rinduri ale luptei atît îm
potriva claselor stăpînitoare si a 
politicii lor de aservire a României 
fată de puterile imperialiste, cit si 
în lupta împotriva fascizării tării 
si atragerii ei în orbita Germaniei 
hitleriste. Partidul Comunist Ro
mân s-a situat în fruntea mișcării 
de rezistentă, a initiat acțiuni efi
ciente de unificare a forțelor largi 
patriotice într-un front comun de 
luptă pentru eliberarea socială si 
națională, pentru izgonirea fasciș
tilor si trecerea României de partea 
coaliției antihitleriste.

„Apărarea păcii-cea mai importantă 
problemă a contemporaneității"

Un interviu al tovarășului Erich Honecker
BERLIN 21 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat cotidianelor „Neues 
Deutschland" și „Berliner Zeitung", 
precum și agenției A.D.N., Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germa
ne. a trecut in revistă cele mai im
portanțe probleme internaționale, 
subliniind că situația mondială s-a 
înrăutățit, iar pericolul unui război 
atomic, care nu va cunoaște învingă
tor sau învins, a crescut. Erich Ho
necker, transmite agenția A.D.N., a 
apreciat că lupta pentru pace este 
cea mai importantă problemă a con
temporaneității.

Pronuntindu-se .pent.ru acțiuni pe 
plan mondial ale mișcării pentru 
pace. împotriva rachetelor, el a re
levat că R.D.G. este de părere că 
trebuie făcut totul pentru intensifi-

portantă de depășire a actualei 
crize economice.

PRIMUL MINISTRU AL LAN
DULUI BAVARIA, președintele 
Bundesrat-ului din R.F.G.. Franz- 
Josef Strauss, a făcut o vizită 
particulară in R.P.S. Albania. După 
cum transmite agenția A.T.A., cu 
acest prilej, oaspetele a fost primit 
de vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri. Manush Myftiu.

RIPOSTA DATA CONTRARE
VOLUȚIONARILOR. Potrivit unui 
comunicat oficial al Ministerului 
nicaraguan al Apărării, in ulti
mele zile. în departamentele Ma- 
tagalpa, Madriz și Jinotega, din 
nordul Nicaraguei, au avut loc 
lupte între forțele armatei popu
lare sandiniste și grupuri de con
trarevoluționari — informează a- 
gențiile E.F.E. și France Presse. 
Se menționează că in cursul con
fruntărilor unitățile nicaraguane 
au scos din luptă 52 de contrarevo
luționari.

n

Vorbitorul a dat o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de po
porul român. sub conducerea 
P.C.R., în dezvoltarea socialistă și e- 
conomicâ a tării si a subliniat tot
odată legăturile strînse de priete
nie dintre P.C.R. și P.M.U.P.. din
tre popoarele român si polonez.

BERLIN 21 (Agerpres). — Mu
zeul de istorie germană din Ber
lin găzduiește expoziția ..România 
1944—1984. 40 de ani de glorioase 
înfăptuiri".

In alocuțiunea rostită la verni
sai au fost evocate semnificația e- 
venimentului aniversat, marile în
făptuiri ale poporului român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
in ultimele două decenii. S-a sub
liniat că, in spiritul înțelegerilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Erich Honecker, relațiile de priete
nie si colaborare dintre Partidele, 
țările si no poarele noastre cunosc 
un curs mereu ascendent.

Ced prezenți au manifestat un 
puternic interes pentru cunoaș
terea operelor tovarășului Nicolae 
Ceausescu. De o atenție deosebită 
s-au bucurat, de asemenea, vitri
nele de cărți românești cunrinzînd 
lucrările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Aspecte de la manifestară au 
fost transmise la televiziune.

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Casa de cultură, a armatei ..8 Fe
bruarie" din Phenian a avut loc 
o adunare festivă consacrată zilei 
de 23 August.

Cu acest prilej, generalul-loco- 
tenent Pak Zung Guk, membru su
pleant al C.C. al P.M.C.. adjunct 
al ministrului Forțelor Arma
te Populare Coreene, a rostit 
o alocuțiune, evidențiind marea în
semnătate a evenimentului și dez
voltarea legăturilor de prietenie și 
colaborare in diferite domenii din
tre țările și popoarele noastre, la 
temelia cărora stau înțelegerile și 
orientările stabilite cu prilejul în- 
tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

în cadrul adunării au fost rele
vate, de asemenea, momente ale 
luptei desfășurate de armata ro
mână și de forțele patriotice pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării noastre de sub ocupația fas
cistă și, apoi, continuarea luptei 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei.

Cei prezenți au vizionat filme 
documentare militare românești. A 
fost prezentată expoziția „Armata 
română la cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din România".

TOKIO 21 (Agerpres). — La Bi
blioteca Dietei nipone s-a desfă
șurat o adunare festivă, in organi
zarea Asociației de prietenie Japo- 
nia-România.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, Shiro Suzuki,' secretar gene
ral al asociației, a relevat impor
tanța istorică a evenimentelor din 
august 1944, dezvoltarea social-eco- 
nomică a României în anii con
strucției socialiste, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., po
litica externă independență, marile 
inițiative de pace și dezarmare ale

carea eforturilor în direcția înlăturării 
unui război nuclear mondial și în
cetării cursei înarmărilor. Acțiunile 
cele mai importante, a arătat el, sînt 
oprirea amplasării de noi rachete și 
lichidarea, sistemelor existente. O re
venire la situația premergătoare am
plasării rachetelor ar deschide calea 
către negocieri — a subliniat Erich 
Honecker.

încheierea unui acord, privind re
nunțarea la folosirea forței militare 
și menținerea de relații pașnice in
tre N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via ar avea o importanță majoră — 
a apreciat E. Honecker. De asemenea, 
măsuri ca înghețarea tuturor înarmă
rilor nucleare, încheierea unui acord 
privind renunțarea la folosirea, pri
mul. a armelor nucleare, interzicerea 
armelor chimice și bacteriologice, in
terzicerea militarizării spațiului cos
mic ar putea contribui la dezarmare 
și destindere și ar consolida încre
derea intre state. Toți participan
ta la Conferința pentru măsuri de 
încredere si securitate si pentru 
dezarmare in Europa, de la Stock
holm. ar trebui să folosească in mod 
activ conferința pentru a diminua 
confruntarea militară.

Relevind că deteriorarea situației 
internaționale impune intensificarea 
eforturilor pentru o coexistență paș
nică, Erich Honecker a subliniat : Nu 
există nici o altă opțiune rațională. 
Este mai bine să negociezi de zece 
ori decît să tragi o singură dată.

Relațiile dintre R.D.G. și R.F.G. au 
o mare importanță pentru securitatea 
europeană și climatul internațional, a 
subliniat el. arătind că, prin modela
rea relațiilor lor, ambele state ger
mane ar putea influența în mod po
zitiv climatul din Europa, dar in ace
lași timp ar putea amplifica încor
darea internațională. Sistemul de 
acorduri existent constituie și va con
stitui și in viitor baza dezvoltării re
lațiilor pașnice. R.D.G. va continua și 
Pe viitor dialogul cu forurile de de
cizie din R.F.G. și va colabora cu toți 
cei ce țin cont de realități și se lasă 
conduși de rațiune și bunăvoință. 

țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul manifestării a fost 
organizată o expoziție de carte ro
mânească, la loc de frunte situîn- 
du-se opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

în cadrul unei expoziții de foto
grafii au fost prezentate imagini 
care reliefează realizările obținute 
de România in cei 40 de ani de 
viață liberă.

A avut loc o gală de film.
Au participat membri ai parla

mentului. reprezentanți ai partide
lor politice si ai M.A.E. nipon, 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură și știință, oameni 
de afaceri, membri ai Asociației de 
prietenie Japonia—România, zia
riști.

CAIRO 21 (Agerpres). — O adu
nare festivă a avut loc si la Cairo, 
organizată de Asociația de priete
nie Egipt—România. Au participat 
reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice si culturale egiptene, mem
bri ai parlamentului, ziariști, un 
numeros public.

Sayed Zaki, președintele Con
siliului de conducere al Asocia
ției de prietenie, membru al Se
cretariatului general al Partidului 
Național Democrat, a rostit o am
plă cuvîntare în care a subliniat 
importanta istorică a actului de la 
23 August 1944 și realizările remar
cabile înregistrate de poporul ro
mân sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la politica princi
pială promovată de tara noastră pe 
plan internațional, vorbitorul a 
elogiat activitatea neobosită a șe
fului statului român îndreptată 
spre soluționarea problematicii 
Orientului Mijlociu și a afirmat că 
„poporul egiptean nu va uita nici
odată sprijinul frățesc pe care l-a 
primit din partea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu per
sonal".

Au fost evidențiate, de aseme
nea. relațiile de prietenie si coope
rare fructuoasă statornicite între 
România si Egipt, la baza cărora 
stau înțelegerile convenite la cel 
mai înalt nivel.

în încheierea festivității a fost 
prezentat filmul „România, 
Ceaușescu, Pace".

DAMASC 21 (Agerpres). — în 
orașul sirian Tartous a fost inau
gurată Săptămina culturală româ
nească. în sălile Centrului cultural 
arab din localitate, pavoazate cu 
drapelele de stat ale celor două țări 
și cu portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. a 
fost deschisă o amplă expoziție de 
fotografii prezentînd trecutul glo
rios de luptă, si prezentul luminos 
al construcției socialiste în care 
este angajat plenar poporul român.

A fost deschisă, totodată, o ilus
trativă expoziție de carte social- 
politică românească, la loc central 
fiind expuse opere ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

La festivitatea inaugurală au 
participat Danho Daoud, mem
bru al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, guvernatorul orașului 
Tartous, conducerea locală a Parti
dului Baas Arab Socialist, alte ofi
cialități. A fost, de asemenea, pre
zent un grup de oameni ai muncii 
români care lucrează la rafinăria 
Banias.

Guvernatorul orașului Tartous a 
reliefat bucuria locuitorilor orașu
lui de a participa, alături de po
porul român, la cea de-a 40-a ani
versare a sărbătorii sale naționale, 
fiind vie în amintirea tuturor în- 
tîlnirea lor cu președintele Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia inaugurării ra
finăriei Banias. Vorbitorul a sub
liniat, în continuare, că acest

Ambasadorul României 
In R. P. Ungară 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
Sandor Gaspar, vicepreședinte al 
Consiliiului Prezidențial al R.P. Un
gare. l-a primit pe Nicolae Vereș, 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Populară Un
gară. care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Peste 5 milioane 
de semnături pe „Apelul 

de la Krefeld"
BONN 21 (Agerpres). - La Dort

mund a avut loc o conferință de 
presă a inițiatorilor „Apelului de la 
Krefeld". Apelul a fost semnat pină 
in prezent de peste 5 milioane de 
cetățeni vest-germani, care se pro
nunță in favoarea păcii și a dezar
mării, împotriva rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa.

Pentru rezolvarea pe cale politică 
a problemelor Americii Centrale

CIUDAD DE PANAMA 21 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama s-au 
încheiat lucrările reuniunii tehnice a 
Grupului de la Contadora, la care au 
participat miniștrii adjuncți de ex
terne ai Columbiei, Mexicului. Vene- 
zuelei și țării-gazdă. în cadrul reu
niunii au fost analizate observațiile 
și recomandările făcute de guvernele 
țărilor din America Centrală pe mar
ginea „Actului pentru pace și coope
rare în regiune", document elaborat 
de Grupul de la Contadora in 
perspectiva definitivării și semnării 
unui Tratat general de pace. 

obiectiv economic — cel mai mare 
din industria petrolieră siriană — 
este expresia grăitoare a colaboră
rii fructuoase dintre cele două țâri, 
care are la bază înțelegerile conve
nite cu prilejul intilnirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Hafez Al-Assad. Realizările strălu
cite obținute de poporul român sub 
conducerea înțeleaptă a președin
telui Nicolae Ceaușescu. a arătat în 
încheiere vorbitorul, sint o garan
ție în plus că relațiile româno-si- 
riene au ample perspective de dez
voltare. spre binele celor două po
poare prietene, al păcii in Orien
tul Mijlociu și în întreaga lume.

Asistenta a urmărit, apoi, cu viu 
interes, filmul documentar ..Româ
nia. Ceaușescu. Pace“.

LONDRA 21 (Agerpres). — în 
cadrul unei adunări festive organi
zate de Asociația de prietenie Ma
rea Britanie—România, prof. John 
Spink, vicepreședinte al asociației, 
a subliniat marea semnificație a 
evenimentelor de la 23 August 1944 
pentru întregul curs al războiului 
antifascist. Vorbitorul a evidențiat 
contribuția decisivă a armatei și a 
forțelor patriotice române la elibe
rarea întregului teritoriu national, 
precum și importanta participare 
a trupelor române la eliberarea 
Ungariei si Cehoslovaciei; contribu
ția lor la înfrîngerea mașinii de 
război germane. Vorbitorul a evi
dențiat importanta actului de la 23 
August 1944 nu numai pentru evo
luția ulterioară a situației din 
România, ci și a celei din intreaga 
Europă. El a făcut apoi o amplă 
prezentare a tabloului înnoitor al 
României socialiste, subliniind re
alizările deosebite obținute de po
porul român în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Referindu-se la necesitatea men
ținerii păcii, a creării unui climat 
de colaborare și securitate interna
țională. vorbitorul a subliniat că 
activitatea neîntreruptă, din ultimii t 
20 de ani. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în slujba destinderii și 
Înțelegerii pe plan mondial ar tre
bui urmată, cu titlu de exemplu, 
și de celelalte state, mici sau mari, 
răspunzătoare, in egală măsură, de 
soarta omenirii.

Despre realizările deosebite obți
nute de ponorul român in anii con
strucției socialiste, politica activă 
de pace și colaborare internaționa
lă promovată de președintele 
României, dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-britanice pe multiple planuri 
in urma vizitei de stat efectuate de 
președintele Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Marea Britanie. in 
iunie 1978. au vorbit, de asemenea. 
Harry Francis, președintele comi
tetului asociației, si Harry Gold, se
cretarul asociației.

HELSINKI 21 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
Finlanda—România și ale ambasa
dei române, în sala Ritarihuone 
din Helsinki a avut loc o adunare 
festivă. In cuvîntul său, prof. Lauri 
Lingren. președintele asociației, a 
evocat importanța hotărîtoare a 
actului revoluționar de la 23 Au
gust 1944 pentru destinele poporu
lui român, realizările obținute in 
anii construcției socialiste, activi
tatea internațională de pace și co
laborare a Republicii Socialiste 
România, rolul determinant al 
președintelui Nicolae Ceaușescii în 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a țării noastre, 
contribuția șefului statului român 
la soluționarea problemelor ce 
confruntă omenirea, la instaurarea 
unui climat de încredere, destin
dere și înțelegere intre toate na
țiunile.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un concert-recital, la 
care și-au dat concursul instrumen
tiști ai Filarmonicii din Helsinki.

Noi eforturi 
pentru reglementarea 

situației din Liban
BEIRUT 21 (Agerpres). — în' Liban 

au avut, loc, marți, noi contacte ofici
ale consacrate identificării modalită
ților de transpunere in practică a 
planului guvernamental privind re
glementarea situației la Beirut și in 
restul teritoriului țării. Președintele 
Libanului, Amin Gemayel, împreună 
cu premierul Rashid Karame s-au 
întîlnit cu Mohammed Khouli, trimis 
al președintelui sirian, Hafez Al- 
Assad, pentru a examina ultimele 
evoluții ale situației din Liban. Pre
mierul libanez a declarat ziariștilor 
că în timpul întrevederii s-a căzut 
de acord asupra necesității consoli
dării securității interne din Liban, 
un rol deosebit avind armata liba
neză. Ulterior, ar urma să se treacă 
la aranjamente privind situația din 
sudul tării, aflată, cum se știe, sub 
ocupație israeliană.

Pe de altă parte, în timp ce la 
Beirut s-au înregistrat marți explozii 
izolate ale unor bombe, în cel de-al 
doilea oraș ca mărime al țării, la 
Tripoli, au avut loc intense schim
buri de focuri, soldate — țfotrivit 
primelor estimări — cu 30 de morțl 
și aproape 100 de răniți. în după- 
amiaza zilei de marți a intervenit 
un acord de încetare a focului în 
zonă.

La încheierea dezbaterilor s-a 
anunțat că miniștrii adjuncți de ex
terne ai țărilor membre ale Grupului 
de la Contadora urmează să se întîl- 
nească cu omologii lor din cele cinci 
state centroamericane (Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua și 
Salvador) pentru a elucida principa
lele prevederi ale viitorului acord de 
pace in regiune. După cum preci
zează agenția „Panapress", această 
reuniune va avea loc tot în capitala 
panameză, la 25 august.
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