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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu, a primit, sîmbătă după- 
amiază. la Snagov. pe Datuk Musa 
Hitam, viceprim-ministru al guver
nului Malayeziei. care a luat par-te 
la manifestările ocazionate de cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă.

Vicepremierul malayezian. a mul
țumit călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea acor
dată. subliniind că se simte deose
bit de onorat de a fi. primit de șeful 
statului român, de' a fi participat la 
marea sărbătoare a poporului român.

în cadrul întrevederii, desfășurată

într-o atmosferă cordială, au fost 
evocate bunele relații româno- 
malayeziene. care au cunoscut o 
continuă dezvoltare, in spiritul înțe
legerilor și acordurilor convenite cu 
prilejul vizitei efectuate de președin
tele României în Malayezia„ in no
iembrie 1982, vizită ce a deschis 
largi perspective conlucrării dintre 
cele două țări.

In același timp, s-a apreciat că 
sint create condiții, favorabile pentru 
extinderea și întărirea in viitor a 
colaborării bilaterale. îndeosebi pe 
plan economic, precum și in alte 
domenii de interes reciproc. A fost 
evidențiată necesitatea ca. prin efor
turi comune, să ,fie valorificate cit

mai eficient posibilitățile existente, 
în vederea realizării unor noi acțiuni 
de cooperare economică pe termen 
lung, a sporirii și diversificării 
schimburilor comerciale. S-a relevat 
faptul că amplificarea raporturilor 
româno-malayeziene este în. folosul 
ambelor țări și popoare, al progre
sului și prosperității lor, al .cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, .prim viceprim- 
ministru al guvernului.

A fost de fată Zaibedah Bte Hj 
Ahmad, ambasadorul Malayeziei la 
București.

In Augustul sărbătoresc, un gînd și & voință neclintite

■

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, luni începe
vizita de stat iii iantica Socialistă România

a presei II licii Populare Chineze

Intrăm în cel de-al 5-lea deceniu al dezvoltării noastre libere, so
cialiste, avînd în față o perspectivă clară, luminoasă. In cel de-al 5-lea 
deceniu va trebui să punem în centrul activității consolidarea tuturor 
realizărilor de pină acum, întărirea pozițiilor României de țară socia
listă mediu dezvoltată și trecerea ei într-un stadiu nou, superior - cel 

[ de țară socialistă dezvoltată.
NICOLAE CEAUȘESCU

Poporul român salută cu căldură 
vizita tovarășului Li Xiannian

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președin
tele Republicii Populare Chineze, tovarășul Li Xiannian - care a participat, în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, la festivitățile prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă - efectuează, în continuare, o vizită de stat în România.

PARTIDUL, ȚARA, POPORUL, 
ÎNTR-O DEPLINA ȘI INDES
TRUCTIBILA UNITATE, AU SĂR
BĂTORIT CU NEȚĂRMURITĂ 
MÎNDRIE PATRIOTICA A 40-A 
ANIVERSARE A REVOLUȚIEI 
DE ELIBERARE SOCIALA ȘI NA
ȚIONALA, ANTIFASCISTA ȘI 
ANTIIMPERIALISTĂ.

Marea' sărbătoare națională , a 
prilejuit, organizarea, în Capitala 
patriei, a unei impresionante ex
poziții care înfățișează,. în imagini 
de mare vibrație patriotică, dez
voltarea ; economică și socială , a 
României socialiste în cei 40 de ani 
ce âu trecut de la 23 August 1944. 
Cu deosebire sint ilustrate, in ex
poziție, realizările din cele două 
decenii de după Congresul al 
IX-lea, anii cei. mai rodnici din is
toria țării, anii „Epocii Ceaușescu" 
— uriaș proces revoluționar al con
strucției prin popor, sub conduce
rea partidului comunist, a unei 
societăți pentru întregul .. nostru 
popor. Participarea, la festivitatea 
inaugurală, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general -al 
partidului, președintele Republicii, 
a' tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului a: .conferit 
acestui eveniment semnificații 
deosebit de bogate și a .subliniat 
importanța expoziției în cadrul 
amplelor manifestări jubiliare de
dicate marii aniversări.

Grandioasa expoziție, sugestiv 
intitulată „Dezvoltarea economică 
și socială a României", dă expre
sie concepției partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. po
trivit căreia progresul patriei se 
poate asigura prin preocuparea 
pentru creșterea economică, prin 
angajarea plenară a tuturor ener
giilor țării, valorificarea superi
oară. a tuturor resurselor de ini
țiativă. de gîndire novatoare. de 
creativitate ale poporului. Atît 
exponatele prezentate — produ
se de virf ale unităților econo
mice românești rivalizînd cu reali
zările unor mari firme de presti
giu pe plan mondial — cit și 
elocventele panouri expuse redau, 
în cifre și imagini, dezvoltarea în 
ansamblu a societății românești.

Forța orînduirii !
■ i

noastre, forța !
j unui popor liber ' 
ț Paginile 11-111 \
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Se relevă, astfel, adevărul că '. 
marea epopee națională de la 23 
August 1944 a deschis o eră nouă in 
multimilenara istorie a patriei, a 
determinat schimbarea din temelii 
a societății românești si a asigurat 
victoria socialismului. înfăptuirea 
unei orinduiri mai bune si mai 
drepte pe pămintul străbun al 
României.

Atunci. în August 1944. Partidul 
Comunist Român a hotărit să ape
re cu orice preț libertatea si inde
pendența națională. însăși ființa 
patriei, a activizat în jurul său 
cele mai largi forte sociale antifas
ciste și antihitleriste, a realizat 
unitatea de acțiune a poporului in 
lupta neinfricată pentru salvarea 
tării.

Atunci. în August, eroicul popor 
român a înfăptuit, sub flamura de 
luptă revoluționară si patriotică a 
partidului' comuniștilor, revoluția 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă. iar 
apoi, în zilele si. lunile ce au ur
mat.'. a dat grele jertfe umane si 
materiale pentru eliberarea tării, 
pentru victoria finală împotriva 
hitlerismului.

Jertfele de atunci nu.au fost za
darnice. Acum, in August . 1984, 
cind se . împlinesc patru decenii de 
la înfăptuirea marelui act istoric 
de demnitate națională al revolu
ției de eliberare. România socialis
tă se înfățișează întregii lumi ca. 
fiind angajată într-un amplu, pro
gram de dezvoltare' economico- 
socială. Avem o industrie pu
ternică. modernă, in continuu 
progres și o agricultură in' plin 
proces de intensificare si moderni
zare. Partidul a trasat direcții cla
re de gindire si acțiune jn activi
tatea de cercetare științifică, in în- 
vățămint si cultură. în toate do
meniile vieții economico-sociale. a 
asigurat înflorirea orașelor si sate
lor. perfecționarea democrației 
muncitorești, revoluționare, conso
lidarea. bazei materiale a egalității 
sociale si naționale a tuturor cetă
țenilor patriei, creșterea bunăstării 
Întregului popor.

Aceste adevăruri, ilustrate preg
nant ' în expoziție, au fost sub
liniate, cu profundele lor sem

nificații, în magistrala cuvîn- 
tare pe care secretarul general al 
partidului a rostit-o, in după-amia- 
za zilei de 22 august,' la Sesiunea 
solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Marii Adunări Iraționale' si 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației si Unității- Socialiste, 
consacrată împlinirii a 40 de ani de 
la înfăptuirea actului revoluționar, 
de la 23 August 1944.

Document de impresionantă ținu
tă științifică, ideologică și politică, 
ampla cuvintare a tovarășului 
Nicplae Ceaușescu dă vibrantă ex
presie gîndurilor de profundă re
cunoștință pe care- întregul popor 
român Ie nutrește față de marii săi 
înaintași, fată de eroii care au pur
tat prin secole, generație după 
generație, făclia luptei pentru îm
plinirea idealurilor -unității națio
nale. libertății si independentei po
porului. făuririi unei societăți noi 
pe pămîntul patriei.

O fierbinte cinstire a fost adusă, 
în acest document programatic, 
comuniștilor — care ârr'-ridicat cu- 
eroism. cu ..însuflețire patriotică, 
steagul luptei pentru apărarea nea- 
tirnării și integrității patriei — 
înflăcărat ideal in numele căruia 
partidul nostru a organizat marile 

■bătălii revoluționare împotriva fas
cismului, împotriva războiului, a 
înfăptuit unitatea tuturor forțelor 
sănătoase ale națiunii si a asigurat 
victoria revoluției de eliberare so
cială .și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Strălucita cuvintare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a. înfățișat 
pe larg . marile transformări revo
luționare pe care Ie-a cun.oscut so
cietatea noastră in anii construc
ției socialiste. îndeosebi .după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
înfăptuite prin munca avîntată a 
tuturor fiilor patriei, fără, deosebi
re de naționalitate, prin partici
parea lor activă la conducerea so
cietății.

Partidul, poporul beneficiază, 
acum, de un document programatic 
de o excepțională însemnătate teo
retică și practică. în care sint defi
nite cu clarviziune științifică mun
ca si lupta națiunii noastre pentru 

înfăptuirea operei de edificare a 
prezentului socialist, de construcție 
a viitorului comunist al. patriei. 
Profunzimea ideilor, a tezelor cu
prinse in această impresionantă ex
punere. spiritul lor înnoitor, revo
luționar pun puternic. în lumină 
gindirea creatoare a secretarului 
general al partidului nostru, capa
citatea, sa pătrunzătoare de a înțe
lege, caracteriza și soluționa pro
blemele economice. politice si ideo
logice cardinale pentru dezvoltarea 
în continuare a patriei pe calea 
socialismului și comunismului. Au 
fost 'exprimate, totodată, cu impre
sionantă claritate și profund dis- 
cernămint politic aprecierile si so
luțiile românești cu privire la ma
rile probleme ale contemporanei
tății ; toate subsumate • cerinței vi
tale de a face totul pentru înceta
rea cursei înarmărilor, și în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare, 
pentru Înlăturarea pericolului unui 
război nimicitor, pentru asigurarea 
bunului celui mai de preț al ome
nirii — pacea.
- Prin amploarea- • si.--originalitatea 
tezelor avansate, izvorîte dintr-o 
analiză adincă a realităților pre
zentului, din prospectarea științi
fică a viitorului, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu se con
stituie intr-o remarcabilă contri-

■ buție creatoare la dezvoltarea so
cialismului științific, a tezaurului 
gindirii comuniste contemporane, 
la afirmarea superiorității orin- 
duirii socialiste..

Imaginea țării, în cel de-al 
40-lea an al libertății .sale, a 
fost oglindită, in toată am
ploarea ei. de coloanele sărbăto
rești ce au demonstrat in Piața 
Aviatorilor din Capitală, in toate 
județele patriei. A intrat in tradi
ția poporului nostru să-și cinsteas
că marile evenimente politice prin 
muncă stăruitoare, prin ■ realizări 
deosebite în vasta activitate de 
dezvoltare econonțico-socială a pa
triei noastre socialiste. La glorioasa 
aniversare a mărețului act istoric 
de la 23 August 1944, întreaga 
tară, toți oamenii muncii și-au 
adus omagiul lor încărcat de re-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Lj Xiannian. născut. în 
1909. intr-o familie de țărani săraci 
din județul Hongan. provincia 
Hubei. începe să lucreze încă din 
anii cei mai tineri., ca muncitor in 
orașul Hankou. Intră în mișcarea 
revoluționară in 1926; activînd ca or
ganizator in asociațiile țărănești și 
luind parte la răscoalele țărănești. 
In 1927 devine membru al Partidu
lui Comunist Chinez. Se va alătura 
detașamentelor de partizani din re
giunea natală. între 1928 si 1937 în
deplinește succesiv funcțiile de se
cretar al organizației de partid dis
trictuale. președinte al Con
siliului județean Huangan. co
misar politic de regiment, a- 
poi de divizie și. ulterior, co
misar politic al unei mari 
unităti a Armatei Roșii a 
Muncitorilor si Țăranilor. Se 
va număra printre participan- 
ții la Marșul cel lung.

în perioada războiului de 
rezistență împotriva agresiu
nii japoneze, din 1937 pină in 
1945, tovarășul Li Xiannian 
organizează lupta de partizani 
in China centrală, îndeplinind 
munci de răspundere atit pe 
linie de partid, cit si in ca
drul armatei de eliberare. în 
timpul războiului de elibera
re (1945/1949) este comandant 
de. regiune militară, secretar 
al Comitetului provincial 
Hubei al P.C. Chirțez. pre
ședinte al Guvernului popu
lar provincial, comandant 
comisar politic al acestei re
giuni .militare.

După istorica victorie re
purtată de poporul chinez și 
proclamarea, la 1 Octombrie 
1949. a Republicii Populare 
Chineze, tovarășul Li Xian
nian indeplineste funcții de 
răspundere pe linie de partid, 
administrativă și militară in 
China centrală. în 1954 este 
numit viceoremicr al Consi
liului de Stat, ministru al fi
nanțelor, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. Chinez.

In iunie 1983' este ales pre
ședinte al Republicii Populare 
Chineze.

Tovarășul Li Xiannian este 
ales membru al Comitetului Central 
la Congresul al VH-lea a! partidu
lui si. apoi, si’membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.CG. la. congre
sele. al VIII-lea si următoarele, vi
cepreședinte al C.C, al P.C. Chinez 
la Congresul al Xl-leâ, membru al 
Comitetului permanent al Biroului 
Politic la cel de-al XII-lea Congres 
al P.C. Chinez. Este ales deputat in 
toate legislaturile Adunării Naționa
le a Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze.

Relațiile de trainică prietenie și 
solidaritate, de strinsă colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez — care au 
la bază bogate tradiții in lupta pentru 
realizarea aspirațiilor comune ale 
popoarelor noastre de libertate și 
progres social — cunosc o dezvoltare 
continuă, intemeindu-se pe princi
piile ; deplinei egalități in drepturi.

FAPTE VREDNICE DE LAUDĂ

ALE ABNEGAȚIEI MUNCITOREȘTI
ÎN ZILELE DE 23, 24 ȘI 25 AUGUST, ÎN ÎNTREPRINDERI 

UNDE GLORIOSUL JUBILEU A FOST SĂRBĂTORIT PRIN MUNCĂ
La mărea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală și din ju

dețele țării, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nos
tru popor au raportat cu justificată satisfacție importante succese in 
îndeplinirea planului pe acest an, și-au afirmat hotărîrea fermă de a 
acționa cu energie sporită, cu abnegație și elan revoluționar pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru traducerea în viață 
a sarcinilor și orientărilor cuprinse în magistrala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea solemnă comună consacrată împlinirii 
a 40 de ani de la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944, 
spre a asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

in unitățile productive pe care ne-am obișnuit să le numim cu „foc 
continuu", zilele de 23, 24 și 25 august au constituit zile de muncă rodni
că, stăruitoare, colectivele lor înscriind pe graficele întrecerii socialiste 
rezultate de seamă, fiind animate de hotărîrea de a întîmpina Congresul 
al Xlll-lea al partidului cu succese remarcabile in realizarea planului pe 
acest an hotărîtor al actualului cincinal. Afiați intr-un șir de întreprin
deri - în care pulsul muncii n-a contenit nici o clipă - reporteri și co
respondenți ai „Scînteii" au transmis vești îmbucurătoare despre activi
tatea plină de dăruire și abnegație a acestor colective muncitorești.

ENERGETICIENII: Suplimentar - cantităîi 
importante ce energie electrică

PORȚILE DE FIER. Aparatele 
din cabina de comandă ale între
prinderii' electrocentrale Porțile de 
Fier — unitate fruntașă oe ra
mură — au înregistrat, în zilele de 
23, 24 și 25' august, ritmul neîn

respectării-, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, principii de o importantă 
fundamentală pentru întărirea prie
teniei. a colaborării și cooperării pe 
cele niai diferite planuri între parti
dele. țările . și popoarele noastre. în 
întărirea acestor raporturi. 6 mare 
însemnătate au avut-o de fiecare 
dată, prin caracterul lor rodnic, in- 
tilnirlle la cel mai inalt nivel de la 
București si Beijing, care s-au în
scris ca momente de insemnătate 
deosebită in evoluția relațiilor bila

terale, au deschis noi perspective an
samblului legăturilor româno-chi- 
neze.

Tovarășul Li Xiannian, care a avut 
o contribuție deosebită la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-chineze, a fost in mai 
multe rinduri oaspete al tării noas
tre. inclusiv la festivitățile prile
juite de a XX-a și a XXX-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă si antiim
perialistă. in fruntea unor delegații 
de partid și guvernamentale, a avut 
întâlniri și convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Schimburile de păreri între condu
cătorii de partid și de stat. înțele
gerile convenite, documentele sem
nate au pus pregnant în evidentă 
dorința comună de a asigura conti
nua inflorire a relațiilor româno- 
chineze pe măsura posibilităților 
sporite pe care le oferă dezvoltarea 
economico-soeială a celor două țări

trerupt al producției. Amănunte ne 
prezintă unul dintre dispecerii de 
serviciu, inginerul Mircea Mi- 
hărtescu :

— în ziua sărbătoririi gloriosului 
jubileu al poporului nostru, am 

socialiste. în lumina hotărîrilor 
adoptate la nivel inalt, relațiile din
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Chineză se dez
voltă continuu, in folosul ambelor 
popoare, al edificării noii orinduiri 
în țările noastre.

în același timp. România și R.P. 
Chineză conlucrează strins pe plan 
internațional, acționează cu hotărire 
pentru apărarea păcii, pentru liber
tatea. independenta și' progresul so
cial ale tuturor popoarelor, pentru 
excluderea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru soluțio

narea numai prin trata
tive a problemelor litigioase, 
pentru democratizarea relații
lor dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării si edifi
carea unei noi ordini econo
mice internaționale. Ele se 
pronunță cu fermitate pentru 
încetarea cursei înarmărilor 
si trecerea-la măsuri concre
te de dezarmare, in primul 
rind de dezarmare nucleară. 
considerind că. in prezent, 
mai mult ca oricind. se im
pune întărirea colaborării și 
unității popoarelor, a forțelor 
înaintate de pretutindeni pen
tru oprirea cursului primej
dios al evenimentelor spre 
confruntare si război, spre ca
tastrofă nucleară, pentru asi
gurarea dreptului suprem al 
fiecărei națiuni la viată, la 
libertate, pace si progres.

„Imj exprim convingerea — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in telegrama de 
felicitare adresată tovarășului 
Li Xiannian cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 75 de ani — 
că relațiile de strinsă priete
nie. colaborare si solidaritate 
dintre partidele, țările si po
poarele noastre se vor. dezvol
ta tot mai mult, in spiritul în
țelegerilor convenite la nivel 
inalt. spre binele popoarelor 
român si chinez, in interesul 
cauzei păcii, socialismului și 
colaborării internaționale".

■ La rîndul său, tovarășul LI 
XIANNIAN arăta în tele
grama de răspuns : „Prietenia, 
colaborarea și unitatea ] strinsă 

dintre partidele, țările și popoarele 
noastre au o bază solidă, au rezistat 
încercărilor istoriei. Sint ferm con
vins că colaborarea dintre China și 
România in toate domeniile se va 
dezvolta și întări necontenit, adu- 
cînd noi contribuții la prosperitatea 
Chinei si României. Ia fericirea Po
poarelor celor două tari".

Animat de sentimente de profundă 
stimă și prețuire, nutrind ferma 
convingere că actuala intilnire din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Li'Xiannian, ca și celelalte momente 
de referință ale dialogului la nivel 
înalt româno-chinez, va da un nou 
impuls dezvoltării prieteniei, solida
rității și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. în inte
resul cauzei socialismului și păcii în 
lume', ponorul nostru salută cu căl
dură vizita înaltului oaspete din 
China socialistă si prietenă, tova
rășul Li Xiannian. pe pămîntul ro
mânesc I 

consemnat în jurnalul de bord 
cifra de 78 miliarde kWh energie 
electrică. Atît a produs hidrocen
trala de la punerea în funcțiune 
a primei turbine și pină in pre
zent. Este vorba de o cantitate de 
energie electrică de aproape 70 
de ori mai mare decît întrea
ga producție a României anului 
1938. Totodată, cu cele 42 mi
lioane kWh energie electrică pulsa
tă. în aceste trei zile, in sistemul 
energetic, național, am reușit să ne 
îndeplinim integral. în cinstea zi
lei de 23 August, angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă pe 
acest an. producind suplimentar, 
pină acum, 275 milioane kWh e- 
nergie electrică. De asemenea, la 
consumul tehnologic propriu am 
realizat o economie de peste 
500 000 kWh energie electrică. 
(Virgiliu Tătaru).

MUREȘ. Și energeticlenii de pe 
cele trei mari platforme ale între
prinderii electrocentrale Mureș — 
Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni — 
care realizează în acest an jubiliar 
aproape o cincime din producția 
de energie electrică a tării — s-au 
aflat la datorie în aceste zile de 
sărbătoare. Asigurînd functionarea
(Continuare în pag. a IV-a)
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Tinerii de acum patru de
cenii sînt oamenii maturi de 
azi, care au la activ toate 
etapele revoluției noastre. S-a 
făcut dreptate muncitorului, 
țăranului, dîndu-li-se în stă- 
pînire puterea politică, eco
nomică. S-a făcut dreptate 
intelectualului atașat poporu
lui făuritor de istorie. Așa

cum sublinia secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Sesiunea solemnă con
sacrată jubileului celor 40 de ani de libertate, stin
dardul revoluției, purtat cu neînfricare și cutezan
ță de Partidul Comunist Român, a polarizat toate 
forțele națiunii, încrederea și speranța de mai bine 
ale unui întreg popor. S-a clădit, în aceste patru 
glorioase decenii de viață nouă, unitatea moral-poli- 
tică de neînfrînt a întregului popor.

Sînt energiile care au construit în acești ani o orin- 
duire a libertății și dreptății sociale pentru cei ce mun

cesc. Sînt energiile care au înfăptuit industrializarea, 
cooperativizarea, cultura nouă, socialistă. Sînt uriașele 
forțe sociale care au rostit un vibrant prezent la gon
gul istoriei ce a răsunat sub cupola Congresului al 
IX-lea al partidului, prin glasul celui mai autorizat și 
iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Acum, cînd am intrat în cel de-al cincilea deceniu 
al dezvoltării noastre libere, în înțîmpinarea celui 
de-al Xlll-lea Congres al partidului, România 
se prezintă cu fruntea sus, cu o operă demnă 
să înfrunte viitorul. Elanul revoluționar, munca, în
crederea au obligat fiece clipă a prezentului să se 
convertească în durată. De unde s-a născut puterea 
care a dăltuit atît de măreț chipul țării noi de azi ? 
Ce nume poartă izvoarele miraculoase desferecate ? 
Cine sînt făuritorii acestor ritmuri dinamice de progres 
și civilizație? lată doar cîteva întrebări ale căror râs- i 
punsuri și semnificații vom încerca să le descifrăm, 
în pagina de față, cu ajutorul citorva din milioanele 
de făuritori ai celor patru decenii de revoluție so
cialistă. , ..

Avem, flacără vie.
încrederea în partid

Minerul ION ROVENȚA ,se 
recomandă astfel :

— Sint unul din cei 40 000 de 
mineri ai Gorjului de azi. Am 
venit aici, la sîîrșitul deceniu
lui unu al revoluției noastre, să 
facem industrializare.

(Cîmpia de cărbune a. Rovina
rilor producea atunci 'circa 3 000 
de tone. La sfirșitul acestui an, 
industria va primi din bazinul 
Rovinari 10 milioane tone).

— Atunci, am pus mină de la 
mînă și am cumpărat cherestea 
și cuie de am încropit rampa 
de cărbune. A fost zi de sărbă
toare cind am făcut rost de un 
cal și de doi văgoneți, să cărăm 
cărbunele.

— Așadar, n-aveati nici de 
unele?

— Ba nu-i așa deloc. Aveam, 
flacără vie, încrederea în partid. 
Partidul nostru spunea răspicat: 
fără industrializare nu putem 
lichida starea de înapoiere moș
tenită. Nu aveam de ales. Și 
așa era. Pentru prima dată, un 
partid aducea în fața poporului 
adevărul și nu promisiuni elec
torale. Am muncit, am făcut, și 
sacrificii, dar am înfăptuit ce 
ne-am propus. Lung e drumul 
de împliniri, prin munca noas
tră. în acești 40 de ani. Dar la 
fel de lung e drumul de efor
turi al viitorului, pentru pro
gresul tării și al vieții noastre.

Acest drum, al viitorului, Ion 
Rovența îl face pe excavatorul 
gigant de mare productivitate. 
Soția lucrează tot în bazinul 
Rovinari. Fgt'a, 'este" •.Mefetriciart, 
la concasare, jar. băiatul electro^ ; 
nist pe acelș$i .excavator cu 
tata. Multiplicați această bio
grafie și veți avea, la scara în
tregii țări, o autentică fisă de 
destin a clasei muncitoare din 
Romania, angajată trup și suflet 
în strategia industrializării atit 
de limpede cristalizată în peri
oada ce a trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului.

într-o asemenea fisă se cu
prinde si destinul otelarului 
NECULAI NEGRARU. de la 
Combinatul de oțeluri speciale 
din Tirgoviște.

— în urmă cu 12 ani trebuia 
să mă căutați la Hunedoara.

— Sinteți de acolo?
— Nu. de aici. Acolo m-am 

făcut oțelar. Și cînd s-a con
struit vatra de toc de aici...

...Neculai Negraru s-a intors 
acasa. cum s-du intors la in
dustriile de acasă cei oin Mier- 
curea-ciuc ori Bazau, din zăiau 
sau Vrancea. din Vaslui ori 
Tulcea. O țară dezvoltată ar
monios. cu toate județele trezi
te la o viată înfloritoare — iată 
cuvîntul de ordine lansat cu vi-1 
goare incă din anul 1965 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dacă ne-am opri la numai ce 
făuresc in prezent oțelarii, se 
cuvine să reținem : la fiecare 3 
minute, vetrele de foc ale 
României, nou create și moder
nizate, produc 60 de tone de oțel. 
La acest produs-etalon de civi
lizație, țara noastră ocupă locul 
7 in Europa și 8 in lume. Iată 
cît de puternice sint forțele ce 
degajă starea de libertate a u-

nui popor, cit de mare este pu
terea' făuritoare de putere.

Este sentimentul tonic expri
mat de coloanele miilor și mi
lioanelor de demonstranți la 
marea sărbătoare.

Mindria de a clădi cu brațele 
noastre.

Dar și adînca înțelegere a 
necesității istorice a industria
lizării, strategie de largă per
spectivă promovată cu consec
vență de partid, de secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această înțelegere 
este sursa generatoare de pu
tere care a înfăptuit în cîteva 
decenii ceea ce alții au realizat 
în secole. Cum se înfățișează 
azi această operă. în ochii pio
nierilor pe cîmpia de cărbune a 
Gorjului. ori a tuturor acelora 
care s-au întors la industriile 
de acasă? Așa cum a fost ea 
durată, pentru prezent și vii
tor : industrie modernă, efi
cientă. competitivă. Cu ramuri 
purtătoare de progres tehnic. 
Cu o temeinică înzestrare la 
nivel mondial.

Astăzi, producția industrială 
este de peste 100 ori mai mare 
decît acum 40 de ani, iar 
agricultura de peste 7 ori mai 
dezvoltată. Tocmai pe o aseme
nea bază și ca urmare a dezvol
tării celorlalte ramuri ale pro
ducției materiale, venitul na
țional al țării noastre este de 32 
ori mai mare față de 1945, re
tribuția medie netă a persona- 

, - v 1 ului, .muncitor —
iai- veniturile populației 'din fon- 

■ ' dur'.le' sociale de consum' — de 
circa T7 ori mai mari.’ ’

— în 1968 smulgeam prima 
cupă de pămînt in sistemul, de 
irigații al Terasei Brăilei. Zeci 
de mii de hectăre au acolo, 
acum, „ploile la robinet". De 
atunci n-am mai avut o clipă de 
răgaz. Am construit sisteme la 
S.tăncuța, Viziru, Movila. Mire- 
sii„ Insula Mare a Brăilei. D.d- 
dești. iar acum i-a venit rîndul 
sistemului însurăței. Pîhă la 
sfîfșitul lui 1985, în jlidețul nos
tru Programul național de 
transformare a naturii prevede 
încheierea lucrărilor de amena
jare complexă a irigațiilor pe 

■ întreaga suprafață arabilă. 1
Obiectiv asemănător și pen

tru tulceni. constănțeni.. pentru 
oamenii ogoarelor din sectorul 
agricol Ilfov. Potrivit aceluiași 
program — elaborat din inițiati
va și sub. directa conducere a to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
pină la sfirșitul anului 1989. su
prafața agricolă irigată a tării . 
trebuie să ajungă la 5,5 milioa
ne de hectare. Miinile lui Ion 
Tacciu, ale miilor de oameni ca 
el. vor făuri în acest răstimp 
noi magistrale ale fertilității în 
geografia României. întinse 
zone colinare — valurile Carpa- 
ților spre cîmpie —sînt sculp
tate. terasele tăiate cu efort și 
vrednicie creind imense amfi
teatre cu livezi și vii roditoa
re. Alte mii de hectare siht , 
scoase de sub acțiunea devas
tatoare a apelor. Păsările și 
aviatorii văd de sus cum se 
schimbă pămîntUI patriei Sub 
ochii, lor. Este cea mai mare lu
crare de întinerire a pămintu
lui nostru, cu gîndUl la recol
tele prezente și. deopotrivă, la 
recoltele viitorului. ■ Este cea 
măi mare lucrare din istoria

se

pătnîntului românesc, care tră
iește. intens, cadența noii revo
luții agrare, cadență exprimată 
și in coloanele sărbătorești în 
ziua celui de al 40-lea august 
liber.

“ Afirmația de mai sus apar
ține lui SIMION SUCIU. pre
ședintele consiliului unic agro
industrial de stat si coopera
tist Sărmașu, județul Mureș. 
Creată la inițiativa ' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. această'for
mă originală de organizare și 
conducere a muncii în. agricul
tură . îsi arată din plin ■ roade
le." Sirnion Suciu aduce. în ă- 
ceastă privință un argu
ment aflat la indemînă : numai 
în ultimii doi ani. producțiile 
consiliului al cărui președinte 
este . au crescut cu: 50 la sută- 

—' Acționăm energic pentru 
obținerea de recolte si mal 
mări, așa cum am înțeles din 
înflăcărată chemare, a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
adresată în cuvintarea la Se
siunea solemnă. Ne preocu
păm de asigurarea unei te
meinice pregătiri, profesiona
le, precum și de întrona
rea fermă a ordinii și dis
ciplinei. căi spre producții su
perioare. spre un trai mai bun. 
Sint toate acestea obiective ale 
noii revoluții agrare care au 
drept scop fundamental înflo
rirea necontenită a satului ro
mânesc. ridicarea calității vieții 
tuturor lucrătorilor de pe o- 
goairele patriei. Pentru Că. se 
știe: cu cît lanul tării este mâi 
roditor, cu atit țâra îsi Sporeș
te puterile, cresc forțele ei 
eare-i determină și-i asigură 
Progresul rhultliateral............ ■ '■

patriei

crearea condițiilor materiale și 
spirituale ca omul să se poată 
bucura din plin de toate bine
facerile civilizației, ale socialis
mului". ■ ■

Prin munca lor unită. în de
plinei armonie, românii si ma
ghiarii, cărora istoria le-a hără
zit să trăiască împreună la Da
nes. au ridicat aici blocuri mo
derne. școli, cămin cultural, 
complexe comerciale si presta
toare de servicii. Prin munca 
lor unită făuresc vestita cera
mică de Danes, cunoscută și 
peste hotare. Prin efortul lor 
comun, in acești ani ai depli
nei egalități, românii -si maghia
rii din Danes. îsi făuresc toate 
bucuriile care le înfrumusețea
ză viata si munca.

Mărturie că lucrurile stau în
tocmai pe tot cuprinsul tării 
depun și doi meșteri de la „Hi
dromecanica" din Brașov. Nu
mele acestor meșteri: IOAN 
VLADUȚ și HORST SOMER- 
AUER. Ultimul spune despre 
Vlăduț :

— E un om minunat.
— Din cite se vede, colaborați 

bine.
— Nu bine, ci foarte bine. Și 

nu numai cu el. ci si cu maiș
trii Teodor Pavel. Nicolae A- 
postu și citi alții, tovarăși de 
muncă si buni prieteni. Cind am 
fost trimis să fac școala de 
maiștri nimeni n-a întrebat de 
ce eu. Horst Somerauer. de na
ționalitate germană, si nu ro
mânul Ion ori maghiarul Janos. 
Nu s-au pus înțrebări de felul

ăsta nici Cind am fost ales se
cretar adjunct al comitetului de 
partid pe secție. Iată deci că.'in 
afară de drepturi egale la mun
că. la retribuție, la învățătură, 
odihnă. îngrijirea sănătății, oa
menii muncii de alte naționali
tăți se bucură azi in România 
de absolut aceleași drepturi ca 
toti cetățenii tării. Sîntem fii 
egali în drepturi ai unei singure 
țări — România socialistă.

Cum validează spusele lui 
Horst Somerauer realitățile cu 
trainice temelii așezate în cei 
patruzeci de ani de viată libe
ră in România ? Doar cîteva 
exemple în această ordine de 
idei : din cei 369 de deputati. in 
forul suprem al tării — Marea 
Adunare Națională — 37 sînt 
din rîndul naționalităților con
locuitoare, iar din cei 62 170 de
putati în consiliile populare ju
dețene. municipale, orășenești 
și comunale. 4 642 sint de na
ționalitate maghiară, 636 — de 
naționalitate germană, 586 — de 
alte naționalități. Proporțional 
cu ponderea pe care o ocu
pă in ansamblul populației, 
naționalitățile conlocuitoare sint 
reprezentate .in toate organis
mele democrației noastre socia
liste. Și încă o dovadă a ega
lității depline, lingă multe al
tele pe care le-am putea invo
ca drept realități, ale acestor 
ani : in rindul celor aproape 
30 000 de unități . școlare exis
tente în tară. .3 206 funcționează 
în limba de predare a naționa
lităților conlocuitoare.

rile, pe care o socotiți cea din
ții ?
— Mă rog. nu există răspun

deri de două sau mai multe 
feluri. Dacă e totuși să aleg în
tre ele. aș zice că, în acești 
patruzeci de ani. dar cu deo
sebire de cînd în fruntea tării 
se . află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a prins rădăcini pu
ternice răspunderea pentru 
pacea țării, pentru liniștea oa
menilor de pe Pămînt. Vedeți, 
otelurile pe care le trimitem în 
lume întruchipează și ele gîn- 
dul de pace al poporului nos
tru. Niciodată ca în ultimele 
două decenii. România, prin 
glasul președintelui ei. nu a 
desfășurat o atit de stăruitoare, 
cutezătoare și apreciată poli
tică de pace, prietenie, colabo
rare cu toate popoarele lumii. 
Este o mindrie pentru fiecare 
cetățean al patriei că numele 
României este rostit cu respect, 
pretutindeni, și el semnifică 
aspirația fierbinte de pace și 
progres, că, inițiativele și soliile 
de pace , ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se bucură de o bi
nemeritată recunoaștere in
ternațională. Afirm acest lucru 
ca oțelar, ca unul din cei 18 
milioane de cetățeni ai tării 
care și-au pus semnătura pe 
Apelul păcii.

— O . semnătură la care se 
adaugă faptele, muncii.

— Aici, la noi, ele sînt șar

jele păcii pe care le-am pus la 
temelia tuturor înfăptuirilor din 
acești patruzeci de ani de Con
strucție socialistă. La temelia 
independentei și suveranității 
patriei.

Optsprezece milioatie de sem
nături la care se adaugă fap
tele muncii pentru tară. Voința 
unică a unui popor care a fău
rit cu luptă și- jertfă istoricul 
act de la 23 August 1944. hotă- 
rît să-și apere libertatea și li
niștea operei sale de înflorire 
a patriei.

Despre semnăturile pentru 
pace ale tinerei generații, ale 
participanților la monumentala 
ctitorie Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, ne-a vorbit NICOLAE 
IVANOV, comandantul Șantie
rului național al tineretului de 
la noua magistrală albastră 
Poarta Albă—Midia—Năvodari :

— Ce ar putea exprima mai 
bine voința fermă de pace a 
tinerei generații decit faptul că 
își leagă definitiv numele de 
construcțiile epocale. pașnice 
din acești ani. Fie că a ridicat 
hidrocentrale pe Olt ori pe 
Dunăre, că a construit la 
Transfăgărășan ori in marile 
sisteme de îmbunătățiri fun
ciare. tineretul român și-a ex
primat astfel ferm opțiunea de 
a se consacra muncii bașnice. 
edificării viitorului său luminos, 
de a spune un hotărit Nu 1 
războiului.

Anii accesului larg

„Avem, flacără vie. încre
derea in partid", pe drumul 
strategic de înflorire a Româ
niei. drum căruia Congresul al 
XIII-lea al partidului îi va des
chide. neîndoios, noi ferestre 
spre lumina viitorului

O minunată sămînță germinează
în lanul românesc de azi

La Putineiu, in cîmpia Te
leormanului, Eroul Muncii bo- 
cialiste ȘTEFANIA IONESCU, 
președinta cooperativei agricole 
de producție, unitate încununa
tă de asemenea de laurii titlu
lui de erou, ne vorbește despre 
o minunată sămînță : aceea a 
speranței și încrederii in pre
zent și viitor.

— Cum a germinat aici aceas
tă „mirabilă sămînță" ?

— Așa cum a germinat în 
întregul safromânesc. in cei 40 
de ani de revoluție.

Ștefania Ionescu apelează la 
argumente verificate de istorie :

Reformă agrară înfăptuită, la 
chemarea Partidului Comunist 
Român, in 1945. Ajutorul dat ță
ranilor in repararea uneltelor 
de către muncitorii orașelor. Și 
tot la chemarea șl îndemnul 
Partidului 
trecerea la 
făurirea de 
semănători, 
gătirea de 
agricultură.
care i-au arătat și-i arată țăra
nului că. pentru prima dată în 
istorie, un partid se. află cu 
adevărat de partea sa, de mun
ca. viata și simțirea lui.

Reținem mai 
mărturia

, tre :
— Am 

bucurie 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Cînd 
ne-a întrebat cum trăim, noi 

i ne-am amintit de primii noștri

Comunist Român, 
cooperativizare, la 
tractoare, combine, 
îngrășăminte, pre- 
speclaliști pentru 

Sînt, toate, realități

deoarte din
interlocutoarei noas-
avut șl noi marea 
de a fi vizitați de

de pe Dealul Florilor ?

Democrația muncitorească
" th^ ăCțiune

la valorile culturii
Uriașa operă durată în cele 

patru decenii — așa cum a fost 
conturată in cuvintarea secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
Sesiunea solemnă — ar fi rămas 
un simplu, deziderat dacă făuri
torii ei nu i-ar fi înțeles telurile 
fundamentale. Cu răbdare și 
tenacitate,, cu nemăsurată dra
goste pentru popor și țară, parti
dul a supus dezbaterii publice 
Strategia dezvoltării, a explicat 
direcțiile de acțiune ale fiecă
rei etape istorice, grăbind pro
cesul de conștientizare, stimu- 
Iind spiritul revoluționar la 
scara întregii națiuni. Forța 
noastră de construcție își trage 
sevele viguroase din opțiunea 
conștientă de a înfăptui măre
țul tel înscris în Programul 
partidului. în același timp, 
partidul a asigurat accesul lafg, 
democratic, la știința de carte, 
la cuceririle științei, tehnicii, 
culturii.

— Sîntem tara în care maî 
bine de un sfert din populația 
tării învață. Sîntem tară în 
care la programele de învătă- 
mint continuu, de reciclare, 
participă anual milioane de oa
meni. Comparația cu trecutul 
(anul 1939) este edificatoare :

preocuparea practică Pentru 
punerea: in valoare a fluxului 
de inteligentă proprie.

Așezam aici, in aceeași ordi
ne de idei, punctul de ve
dere al scriitorului VASILE 
REBREANU :

— Augustul de foc de acum 
patru decenii deschidea era tu
multuoasă a marilor prefaceri 
ce aveau să transforme viitorul 
visat in prezent palpabil. Abia 
acum, privind în urmă, putem 
reconstitui cite erau de făcut. Si 
cite s-au făcut. Epopeea elibe
rării nu putuse șterge insă moș
tenirea grea, apăsătoare, sufo
cantă a secolelor de restriște si 
împilare.

A trebuit să vină un alt mo
ment istoric, adevărat început 
de ev nou. momentul fast ce 
ne-a făcut contemporani cu vii
torul : Congresul al IX-lea al 
partidului. Ni-1 reamintim cu 
toată claritatea. Au urmat anii 
în care ne-am consolidat inde
pendenta economică, s-a instau
rat temeinic democrația, a de
venit realitate accesul tuturor 
fiilor patriei la atributele civili
zației.

Președintelui tării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ii 
datorăm faptul de însemnătate

al £ibl;rMtp;-..n«,slrdvJ,.„capUaU^ Roru^
nuftiarur de absolvenți de licee blicii Socialiste România, sîn- »
crește de 26 ori. ai școlilor pro
fesionale și de maiștri . de 30 
ori, ai învătămîntului superior 
de : 6 ori.

Argumentele sînt readuse în . 
memorie de prof. univ. dr. PE
TRE BURLOIU, din București. 
Unul dintre reputații oameni ai 
catedrei care s-au consacrat 
pregătirii cadrelor de specialiști 
de care țara are nevoie.

— Pretutindeni în lume, opi
nează interlocutorul nostru, 
numărul de cadre pregătite este 
socotit un indice de civilizație, 
al dezvoltării. Este o mîndrie 
pentru noi să constatăm că. in 
cei 40 de ani de construcție 
socialistă, ne-am făurit un 
eșalon puternic de specialiști 
pentru toate domeniile creației 
materiale . și spirituale. „Epoca 
Ceausescu", epocă de temeinică 
Ctitorire a școlii românești mo
derne. a înzestrat cu bogate 
cunoștințe zeci și sute de mii 
de oameni. în măsură să desă- 
vîrșeâscă opera cutezătoare : a 
acestor ani. Izvorul de forță al 
unui popor este' cu atît mai 
viguros cu cit există știința și

tem stăpîni nu numai pe bunu
rile prezente ale României, ci 
șl pe întregul ei trecut de aur. 
că noi sîntem așadar răspunză
tori si de întregul ei viitor, pe 
care îl visăm, de asemenea, de 
aur. T o v a r^ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu ne3® restituit istoria 
întreagă, cultura întreagă, atit de , 
dureros amputată cîndva. ne-a 
restituit comoara solemnă a 
Imnului de stat, demnitatea tri
colorului, 
bărbătat

. noștri pe 
asalturile _____ __
vița, in tranșeele Mărăsestilor, 
la Tisa și in Tatra : ne-a resti- 1 
tuit „Zilele de aur a scripturilor 
române", istoria adevărată a 
literaturii naționale. „Epoca

. Ceaușescu" a înzestrat nonorul . 
român nu numai cu libertate, 
cu egalitate, cu accesul la cul
tură. cu demnitate, ci a dat tu
turor fiorul cald. viu. intim al 
omeniei. Posibilitatea practică 
de a-și însuși aceste valori — 
iată marea cucerire a ponorului 
in acești ani cu adevărat de 
epopee.

Aceste simple cuvinte. contu-, 
rează poate cel mai exact epi
sodul trăit, cu cîteva zile înain
te de' marea sărbătoare, la 
atelierul de autodotare al 
întreprinderii textile „Mol
dova" din Botoșani. Zor mare 
aici pentru asimilarea unui 
subansamblu dintr-im utilaj 
de mare complexitate. Siib- 
inginerul ARISTOTEL AVAS1- 
LOAIE ne înfățișează pe scurt ;

— Subansamblul in cauză tre
buia adus din Import, in aduna
rea generală a oamenilor mun
cii din atelierul nostru s-a Pro
pus să-l executăm aici. Ia pro
totipuri.' Propunerea fiind . .ac
ceptată, am trecut la înfăptui
rea ei chiar de a doua zi, '

— O întrebare pentru dv. to
varășă GEORGETA PODARU, 
președinta consiliului oamenilor 
muncii de la „Moldova" : cum 
explicați această operativitate ?

— Există o singură explicație. 
Iar aceasta rezultă din rolul pe 
care il are. prin lege, adunarea 
generală a oamenilor muncii, 
for suprem al democrației și 
autoconducerii muncitorești. 
Hotăririle pe care aceasta le ia 
sint obligatorii, puse imediat in 
aplicare. La ultimele adunări 
generale Pe ateliere au fost re
ținute peste 30 de propuneri.

din care la 22 li s-a dat neîn- 
t'irziât cale liberă spre finaliza
re. Pe celelalte le-am reținut 
pentru a le supune dezbateri
lor adunării generale pe între
prindere. Să conchid : de ope
rativitatea răspunsului primit 
depinde nu numai scurtarea 
timpului de concretizare a unei 
propuneri, ci si gradul de Sti
mulare a noi idei si soluții con
structive. valoroase.

— Și citid nu se procedează 
astfel ?

— Se întîmnlă cum s-a intîm- 
plat cu o propunere de-a mea 
în consiliul oamenilor muncii 
al centralei de care aparținem. 
Pentru că nu s-a răspuns la 
timp, am ridicat această proble
mă în Plenara Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii. 
După care conducerea Centralei 
a acționat operativ și. găsind 
judicioasă propunerea, a dispus 
soluționarea cuvenită-

— Episodul pledează pentru 
viabilitatea sistemului democra
ției muncitorești, revoluționare, 
cu multiple căi de acțiune...

— ...în care părerea, cuvîntul 
oricărui membru al societății 
noastre pot fi exprimate direct, 
în cele mai inalte foruri de 
conducere ale tării.

Ne-o spun cei care de patru 
decenii ii făuresc cu dragoste, 
efort tenace, patriotism. Adiri- 
ca iubire pentru glia tării stă 
la temelia tuturor ctitoriilor a- 
cestor ani. Unul dintre acești 
făuritori este si Constructorul 
VASILE SILVAȘI din Baia 
Mare. Zidar. Meserie învă
țată de la tatăl său. dar. mâi 
ales, pe șantierul national al ti
neretului de la Salva .— Vlseu. 
Fostul brigadier lucra acum. în 
augustul jubiliar, la finisarea e- 
taiului șapte al celui mai nou 
si modern complex turistic de 
sub Dealul Florilor. Privim■ îm
preună orașul. Blocuri noi. cit 
cuprinzi cu ochii.

— La unele din ele am zi
dit si eu. spune Silvasi. Dar 
privirea lui de constructor bate 
si mal departe :

— De la Salva încoace, tot 
am zidit st iar am zidit. „Ce-ar 
fi. Silvasi.. să dai fuga Dină, la 
Cluj-Napoca să ridici niște zi
duri pentru vreo trei-patru fa
brici „No. dacă-i musai, oi 
mere". Si m-am dus. Apoi : 
„Silvăsii trebuie să treci pe 
schelele școlilor din Satu Mare". 
„Dacă e musai, oi mere". Și 
am mers. ..Și' la blocurile din 
Drumul Taberei, în București, 
trebuie să zidești. Silvasi". „Oi 
mere și acolo, e în capitala tă
rii doar"; Și am mers. Și asa, 
din schelă în- schelă, am zidit 
în toată tara. în tara în care 
niciodată nu s-a zidit cît în a- 
cesti ani.

Adevărul exprimat de con
structor se cuprinde în chiar 
chipul tării privit de pe Dealul 
Florilor. Numai în perioada is
torică pe care cu mindrie o 
numim „Epoca Ceaușescu"..s-a-u 
mutat in apartamente construite 
din fondurile, statului de 6,7 ori 
mai multe familii decît in pe
rioada 1945—1964. în anul 
jubiliar 1984 putem afirmă 
cu satisfacție : peste 80. Ia sută 
din locuitorii țării trăiesc in 
case noi, ■ confortabile. La .fie
care trei minute și jumătate 
se dă in folosință un aparta
ment. în fiecare zi din an se 
mută în locuință nouă 500 de 
familii de oameni ai muncii.

Orașele si satele tării întine
resc diiî temelii. Propoziția de
semnează o realitate aflată sub 
ochii noștri. Iar viitorul ridică 
heconten i t. n oi. Schele. Pe. b.i r oul 
lui GHEORGHE VELEXAR. ar-

pași in cooperativă, cind toată 
averea noastra erau 3 căruțe cu 
cai. un plug, trei prăsitoare și 
un sat din oare nu se putea ieși 
pe timpul ploilor. Cooperativa a 
ajuns azi la o avere obștească 
de 90 milioane lei. obținind re
colte de 4 000—5 000 kg de griu 
la hectar, iar comuna Putineiu 
este in plin proces de urbani
zare. Puteți mai mult, ne-a în
demnat secretarul general 
partidului, prețuind ceea ce am 
realizat. Și vreau să spun că să- 
mința minunată a acestui în
demn germinează înzecit in toa
te faptele noastre...

în intreaga agricultură, adău
găm noi. Gîndirea vizionară a 
secretarului, general al partidu
lui a schițat cu claritate direc
țiile principale de acțiune ale 
noii revoluții agrare. .Aceasta, 
după ce s-a evaluat lucid, 
exact, drumul străbătut de 
agricultura românească.

Miraculoasa sămință de care 
vorbea eroina marilor recolte 
din Putineiu germinează pe tot 
cuprinsul lanurilor românești. 
Reporterii au consemnat in 
această ordine de idei un frag
ment de biografie a unuia din
tre miile de ..constructori" ai 
pămintului din acești ani. Este 
vorba despre dragiinistul ION 
TACCIU pe care l-am aflat in 
polul Bărăganului brăilean. 
Tăia cu draglina lui canalul de ■ 
desecare dintre Zăvbaia .și Liș- 
coteanca. De aproape două de
cenii „construiește" noi i " . _____ ... .......... . .......
mînturi în cuprinsul acestui seti Rozălia : 
județ. — Ca orice îndemn in limb»

al

hitectul-șef al județului Tulcea, 
reporterilor li s-au înfățișat nu
meroase planșe, albume, ma
chete. O sumedenie de puncte 
sk linii impînzead harta aces
tui județ de la porțile mirifice 
ale Deltei.

— Sînt viitoarele fabrici, o- 
rase. centră agrar-industriale. 
case de cultură, scoli, bulevar
de -r ne deslușește arhitectul. 
Schitele si detaliile de sistema
tizare au fost Întocmite la in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care. împreună cil 
tovarășa Elena Ceaușescu, . a 
purtat numeroase dialoguri de 
lucru în județul. nostru. Con
struim mult in Tulcea, Ba- 
bâdag. Isaccea. Măcin. Sulina, 
Chilia si Sfîntu Gheorghe. Se 
construiește mult in fiecare co
mună. Si sat. Este un timp de 
aur si pentru arhitect, o șan
să unică de afirmare în profe
sie. de a-si lega numele de o 
epocă de ctitorii mărețe si du
rabile.

Zidarul Vasile Silvasi din 
Baia- Mare probabil că nu s-a 
intilnit niciodată cu arhitectul 
tulcean. Privirea lui, peste tară, 
de oe Dealul Florilor, are însă 
bucuria să descopere aceleași 
trainice zidiri despre care amin
tea cu mîndrie. si omul de la 
planșetă. în fata acestui adevăr 
reconfirmat de luminoasele 
realități de azi ale României, 
ne' întoarcem iarăși Ia între
barea : de unde se ia puterea 
care dăltuieste ătit de măreț 
chipul de tară nouă ? Si a- 
jungem astfel, firesc, la izvo
rul acestei puteri unice care 
este dat de noua orînduire so
cială. unde exploatarea si asu
prirea au fost abolite pentru 
totdeauna. O orinduire care...si-a 
făurit o industrie puternică, o 
agricultură . în continuă înflori
re.'Sint principalele pirghii care 
acționează ca factori de înnoi
re în toate compartimentele so
cietății. România se numără as
tăzi printre primele. in. lume la 
indicatorul „număr de aparta
mente construite la mia de . lo
cuitori". Realitate generată de 
Vitalitatea noii orânduiri, . de 
așpirătia unui popor unit in o- 
bera sa. stăpîn 'ne destinul său 
liber si demn, hotărit să înfăp
tuiască întocmai programele 
propriei sale prosperități cris
talizate în strategia. Partidului 
Comunist Român. ...

cîntecele ce i-au. îm- 
pe moșii si Părinții 
Cîmpia Libertății, in 
de la Plevna si Gri-

Cea mai strălucitoare
dintre marile împliniri

I

„Sîntem fiii egali în drepturi
ai României

Pentru iubitorul de adevăr 
viata are argumentele ei’ im
batabile. Iată, am mers in co
muna Danes din județul Har
ghita. Aici primar este o... pri
măriță : KECSETI ROZALIA, 
Am intilnit-o in modernul cen
tru civic al așezării, unde dis
cuta cu Maria Chendereș și 
ErOss Aron. Le spunea acesto
ra. cînd in românește, cind în 
maghiară, să grăbească recolta
rea finelelor. Lucrare la ordi
nea zilei în această, locali
tate dintre munți. ■ întrebăm :

— Cum sună îndemnul in cele 
pă- două rostiri ? Ne răspunde Kec-

socialiste"
muncii. Adică, pe înțelesul tu
turor. Iar ■; dovada acestei depli
ne si trainice înțelegeri se află 
aici, in înfățișarea comunei 
noastre.

Daneșul s-a dezvoltat necon
tenit in cele patru decenii de 
egalitate sub soarele revoluției 
socialiste. Adevărata lui -înflo
rire s-a produs insă mai cu .sea
mă după Congresul al IX-lea 
al partidului.; Epocă pe .frontis
piciul căreia pot fi așezate si la 
Danes următoarele cuvinte ros
tite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: „Egalitatea in drep
turi poate fi realizată în mod 
real numai atunci cind se ac
ționează in mod ferm pentru

„Unitatea ~ uriașa forță 
a izbinzilor noastretc

Remarca aparține lăcătușului 
GHEORGHE PAȘTINA. de Ia 
întreprinderea mecanică Mîrșa, 
județul Sibiu. Spune Gheorghe 
Păștină :

— în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al parti
dului, uzina noastră realizează 
o producție de 6 ori mai mare 
decît in 1965. Ne mîndrim cu 
autobasculantele de 55 si 110 
tone, adevărate uzine ne roti, 
aureolate, de aurul unor meda
lii ciștigate la tirgurile inter
naționale. Ne .mîndrim cu tot 
ceea ce am realizat in anii con
strucției socialiste, sub condu
cerea încercată a Partidului Co
munist Român. Toate aceste iz- 
bînzi sint generate de munca mai 
unită a întregului popor, 
în numele idealului nostru 
comunist. Națiunea noastră 
acționează, mai unită ca oricind 
în opera de edificare socialistă, 
sub flamurile partidului. în ju
rul secretarului, său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în continuarea firească a 
acestei idei, .maistrul IONEL 
DUȚU. de la întreprinderea de

Una din cele 
milioane de 

îl cheamă CONSTANTIN 
VĂDUVA, maistru, și a con
sacrat oțelului o bună parte din 
viata sa. De ani buni face otel 
„de Galați". Locul lui de mun
că e acolo, pe platforma con
vertizoarelor. Acolo l-au aflat 
și reporterii in preziua marij 

. sărbători de la 23 August. Era 
clipa șarjelor. Metalul incandes
cent de aici va trece curind în 
laminoare și de acolo... De acolo, 
în alcătuirea navelor, ori a ex
cavatoarelor, electromotoarelor.

autoturisme „Oltcit", din Craio
va. adaugă :

— Socialismul este opera con
știentă a maselor. Este un ade
văr pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a reafirmat cu min
drie in cuvintarea la Sesiunea 
solemnă. Este un adevăr pe care 
l-au exprimat cu mindrie coloa
nele de demonstranți ale tării, 
la marea noastră sărbătoare. Toc
mai această realitate reprezintă 
piatra de temelie a unității mo- 
ral-politice a poporului in jurul 
partidului, al secretarului său 
general. O vibrantă expre
sie a acestei unități este 
și adeziunea înflăcărată a în
tregii clase muncitoare, a între
gului nostru popor, la hotărirea 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
la cel de-al XIII-lea Congres în 
funcția supremă din ■ fruntea 
partidului. Se asigură astfel 
continuitatea drumului nostru 
de' înfăptuiri socialiste fără pre
cedent. înfăptuiri intrate in is
toria contemporană a României 
sub gloriosul nume de „Epoca 
Ceaușescu".

optsprezece 
semnături

ori a turlelor de sonde... Sau. 
peste meridiane, unde otelul de 
la Dunăre și-a făcut în scurt 
timp ceea ce se cheamă o 
carte de vizită.

— Cum e această despărțire 
de șarje, tovarășe Văduva ?

întrebarea nu-1 surprinde :
— Ne-am obișnuit cu aceste 

despărțiri. Ele intră, ca să zic 
așa. in firea lucrurilor. Adică, 
a răspunderilor noastre.

— Si dintre toate răspunde-

ale „Epocii Ceaușescu"
Un fost dascăl — LAZAR 

ANȚILA, azi in virstă de 86 de 
ani. socotește că măreția și fru
musețea omului zilelor noastre 
este cea mai durabilă si fasci
nantă operă a acestor ani :

— Omul nou este o realitate 
a acestui timp si datorăm 
conducătorului tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. efortul uriaș 
de formare a trăsăturilor mora
le înaintate.

_ — Dintre aceste trăsături, care 
sînt cele pe.care fostul profesor 
le relevă înaintea tuturor ?

— Iubirea muncii. deCi a pa
triei. Conștiința înaintată. Spiri
tul revoluționar. Necontenita 
sete de cunoaștere si sentimen
tul că face istoria prezentului si 
viitorului.

Cercetătorul VASILE PO
PESCU, de lâ Institutul de fi
lozofie. adaugă :

— Anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea se definesc 
prin dezvoltarea continuă a unui 
nou tip de moralitate, a unei 
noi personalități umane, a unui 
nou gen de relații interumane. 
Ne aflăm, cu alte cuvinte, in 
fața unui proces complex de 
revoluționare a conținutului si

formelor acțiunii etice. în ela
borarea si definirea domeniilor 
de aplicare a Codului eticii si 
echității socialiste — care con
feră un spor de demnitate uma
nă — o contribuție esențială a 
adus-o gindirea teoretică nova
toare a • tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

— Definiți rezultatele acestui 
demers istoric conștient de re
voluționare morală.

— Ele sînt evidente în' apari
ția și dezvoltarea continuă a 
moralei socialiste unice, cheză
șie a unității spirituale de fond 
a întregului popor. Ele se mani
festă in eroismul cotidian in 
muncă, in angajarea responsa
bilă pentru înfăptuirea obiecti
velor social-economice si cultu- 
ral-valorice. în modificări esen
țiale din; sfera relațiilor dintre 
oameni etc. în fapt, transforma
rea revoluționară a moralei să- 
virșită in ultimele decenii de 
construcție socialistă, crearea 
unui sistem complex de aplicare 
a normelor eticii si echității la 
scară socială reprezintă o parte 
fundamentală a unității moral- 
nolit.ee a poporului nostru.

La examenul prezentului și viitorului, România anului 40 al li
bertății noastre se prezintă cu fruntea sus, demnă și prosperă, mai 
puternică decît oricind.

Forța ei își adună vigoarea din munca eroică a întregului popor, 
însufle'ită de idealul comunist.

Forța ei vine din unitatea întregii națiuni, care recunoaște în 
Partidul Comunist Român, în viața și munca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consacrate fericirii poporului, steaua polară a tuturor 
împlinirilor, cu noi porți de istorie ce vor fi deschise la Congresul 
al Xlll-lea al partidului.

Poporul își îndreaptă cu recunoștință gîndul spre Partidul Co
munist Român, spre secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele cărora se leagă marile noastre iz- 
bînzi în edificarea socialistă a patriei.

La examenul istoriei, România anului 40 al libertății, mindră de 
cit a zidit, iși aruncă și mai cutezător privirile spre viitorul ei hărăzit 
prin vers și destin să fie de aur.

Pagină realizată de Hie TANASACHE, Petre POPA,
Gheorghe ATANASIU, cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Desene: V. ARGINT

nolit.ee
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Sînt convins că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționali
tate, întregul nostru popor, în strînsă unitate în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, vor înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului și statului nostru - care cores
punde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni - vor asi
gura ridicarea continuă a gradului de bunăstare și civilizație al 
patriei socialiste, întărirea independenței și suveranității Româ
niei.

NICOLAE CEAUȘESCU

UNIȚI URMĂM partidul,
PE STRĂLUCITUL SĂU CONDUCĂTOR
(Urmare din pag. I)
marcăbile fapte de muncă 
săvirșite în uzine, pe ogoare, în 
institute de cercetări, in toate 
domeniile vieții ec'onomico-so- 
ciaie. Muncitorii, țăranii, inte
lectualii. toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
aii adus, in coloanele lui Au
gust, mări pancarte pe care 
și-au înscris înfăptuirile, remar
cabilele realizări din industrie, 
agricultură, din celelalte dome
nii ale' vieții economice, din ști
ință, invățămint și. cultură. O 
idee a fost, pretutindeni, subli
niată cu claritate: aceea că, 
acum', în August 1984, toate 
marile victorii din anii revolu
ției și construcției socialiste, în
deosebi din perioada de epocale 
înfăptuiri de după Congresul al 
IX-Iea, poporul nostru le aso
ciază in mod firesc și indisolubil 
cu strălucita activitate și gîn- 
dire revoluționară. patrio
tică ale toyarășului Nicolae 
Ceaușescu. • Prin devotamentul 
exemplar față de interesele 
fundamentale ale țării, prin 
contribuția hotărîtoare la pro
gresul multilateral al patriei, 
prin dragostea profundă și. în
crederea deplină cu care este 
înconjurat de întreaga noastră 
națiune, secretarul general al 
partidului, președintele Româ
niei, a devenit un strălucit sim
bol al unității organice, in

destructibile dintre partid si 
popor.

Coloanele sărbătorești ale lui 
August 1984 au arătat că, a- 
vind ca suprem argument dru
mul ascendent parcurs timp de 
patru decenii, de la 23 August 
1944 și pină in prezent, marile 
înfăptuiri de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului. 
România și-a adus și își aduce 
o deosebită contribuție' la solu
ționarea marilor probleme ale 
lumii. Prezența, la sărbătoarea 
noastră națională, a unor dele
gații din peste 100 de țări se 
datorește faptului că, dovedin- 
du-se demn, muncitor, deschis 
marilor idei de progres și civi
lizație, afirmînd mai presus de 
orice vocația păcii și colaboră
rii, strălucit ilustrată de activi
tatea cu o largă rezonantă in
ternațională a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, poporul 
român arată lumii întregi că în 
40 de ani de libertate deplină a 
conferit patriei sale măreția ce 
a constituit idealul unei multi
milenare istorii eroice. Largul 
ecou internațional al ideilor cu 
privire' lâ realitățile lumii de 
azi. al consecvenței 'cu care sînt. 
afirmate orientări și soluții în 
consens cu aspirațiile umanită
ții, ..cu . spiritul rațional, și. con
structiv — idei și soluții expri
mate. cu limpezime și fermitate 
in cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele

republicii noastre — se consti
tuie intr-o nouă și elocventă a- 
firmare a acestui adevăr istoric, 
mereu actual, a vocației de pace, 
prietenie și colaborare a po
porului român.

Impresionantele coloane ce au 
demonstrat in Piața Aviatori
lor din Capitală, in județele 
patriei au dat vibrantă expresie 
unui adevăr scump nouă, tutu
ror: acela că. acum, în August 
1984, la marea sărbătoare na
țională. întregul nostru ponor, 
toți fiii : patriei, fără . deosebire 
de naționalitate, animați ds a- 
celeași luminoase idealuri soțcia- 
liste, mindri de înfăptuirile epo
cale din acești 40 de ani de li
bertate, privesc cu încredere 
viitorul. Direcțiile de dezvolta
re economico-socială a Româ
niei pentru perioada 1986—1990 
și. în perspectivă, pină în anul 
2000, prefigurate de partid pe 
baza realizărilor din prezent, 
dar îndeosebi a tendințelor ce 
se manifestă în mersul înainte 
al societății noastre în condi
țiile proprii. lumii contempora
ne, expuse în mod riguros și 
mobilizator in cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sînt 
menite să asigure deplina valo
rificare a resurselor și posibili
tăților creatoare ale țării.

Întreaga noastră națiune este 
animată de puternice .sentimen
te de stimă și prețuire pentru 
cel mai iubit fiu al - partidului

și poporului.. tovarășul . Nicolae 
Ceâușescu, de înalta satisfacție 
pentru propunerea de a fi rea
les, la Congresul al XIII-lea, în 
funcția supremă de secretar ge
neral al partidului — cea mai 
deplină garanție că viitorul la 
care aspirăm v.a deveni, reali
tate, că prpiectele de dezvolta
re economico,-socială a Româ
niei in anii ce vin vor fi trans
puse’ în noi înfăptuiri mărețe.

Marea noastră sărbătoare na
țională a pus cu claritate in 
lumină- adevărul -că, acum, în 
August 1984, în frunte cu un 
partid puternic, cu un mare și 
strălucit conducător,. însuflețit 
de un fierbinte patriotism revo
luționar, poporul român, făurin- 

din cutezătoarele idei și 
orientări cuprinse în -geniala o- 
peră social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu program 
cotidian, al faptelor de muncă și 
gindire creatoare, strins unit in 
jurul partidului, al celui mai iu
bit fiu al națiunii noastre so
cialiste, este hotărît să acțione
ze cu și mai puternic elan, cu 
dăruire și abnegație pentru a 
da un nou avint dezvoltării mul
tilaterale a țării; proiectîndu-i 
devenirile viitoare in tot mai 
largi orizonturi de progres și 
civilizație socialistă, împlinind 
amplu și trainic idealurile a că
ror întîie victorioasă afirmare 
s-a realizat, acum pațru dece
nii, in istoricul .23 August 1944.
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GlND PENTRU VIITOR

Ce-ți doresc eu ție ? Ce-mi doresc și mie ! 
Ce-i doresc și lumii ! Ce-i doresc oricui I
Vremi de tinerețe, vremi de măreție,
Bună ziua lumii drept să ai să-i spui.

„Ce-ți doresc eu ție ?”
M. Eminescu

Iar dacă prin vreme apărea-vor toance 
Atentînd la tine și la ce-ai ajuns, 
în pădurea noastră e oricînd o lance 
Ca și a lui Horea, gata de răspuns.

N-ai furat pămînturi, n-ai robit popoare, 
Steaguri mari de pace pe cetate ai.
Pacea mondială în rărunchi te doare, 
Ce-ți doresc eu ție, gura mea de rai ?

Dacă-ți strigi copiii să-ți auzi ecoul,
Dacă-ți strigi părinții să-i și vezi cum vin, 
Ce-ți doresc eu ție ? Să-ți urmezi Eroul, 
Ce-ți prefigurează marele destin.

Uite, se încheie încă un mileniu,
Ce-ți doresc eu ție ? Forța de-a iubi ! 
Ce-ți doresc eu ție ? Mintea ta de geniu 
Să-ți ilumineze anul 2000.

Și să ai orașe mîndre și curate,
Muncitori puternici, oameni sănătoși, 
Să renască mituri, să-nflorească sate, 
Dacia ferice de la moși-strămoși.

Cei de-o altă limbă, ce trăiesc în tine, 
Frați cu noi să fie precum sînt ți azi, 
Cînd o încercare peste țară vine 
Pumn să fim în jurul Omului Viteaz.

Ce-ți doresc eu ție, Țară zbuciumată ? 
Ce-ți doresc eu ție, minunat popor ? 
Tot ce-o să se poată să obții îndată, 
Și să ai de-a pururi mare viitor.

Ce-ți doresc eu ție ? Tu să fii cea mare,
Tu să fii cea tare dacă vin furtuni
Și să binemeriți titlul de onoare, 
România, Țara Oamenilor Buni.

Ce-ți doresc eu ție ? Să învingi dezastre, 
Fiii-n omenie să nu uiți să-ți crești, 
Soarele luminii și-al puterii noastre

. Să răsară zilnic de la București.
■ <;

Turlele-nnoirii, pe bătrîne temple 
Astăzi sprijinite, ne arată, deci, 
Douăzeci-Și-Trei August pe Intîi Decembre 
Se întemeiază pentru veci de veci.

Unitatea noastră ne rămîne forța, 
Pentru ea murirăm de atîtea ori.
Astfel generații își trecură torța, 
Astfel ne rămase Imnul „Trei culori".

Ce-ți doresc eu ție ? Să prosperi continuu, 
Oamenii să treacă de oricare greu,
Să-ți trăiești menirea, să-ți urmezi destinul, 
Sănătății lumii gardă tot mereu.

Iar dacă dușmanii ar voi s-atace 
Cu nemernicie dragul tău hotar, 
Noi atît de vechii iubitori de pace 
Te-om păzi de toate cu viața chiar.

Nu există viață fără libertate,
Nu există pace unde patrii mor, 
Nu e fericire cînd le ai pe toate 
Spre nefericirea vieții tuturor.

Ce-ți doresc eu ție ? Să-ți păstrezi obrazul, 
Dacă fețe-fețe schimbă-n veac destui, 
Tu ești a lui Ștefan și Mihai Viteazul, 
Alta ca și tine nicăierea nu-i.

Tu ești a Iui lancu, ești a lui Bălcescu, 
Tu ești a lui Tudor și-a lui Cuza Domn, 
Tu ești țara noastră și-a lui Ceaușescu, 
Veșnic să fii țară, ca un chip de om.

Ce-ți doresc eu ție ? Ce-au dorit martirii 
Care pentru tine pîn-la moarte-au mers, 
Tu să fii pămîntul păcii și-al iubirii 
Țară, Port la Soare și la Univers.

Să-ți urmezi Partidul, să-ți urmezi Eroul,
Să-ți urmezi credința pină la sfîrșit
Și cînd o să-ți vină din trecut ecoul 
Să citești în tine tot ce ai trudit.

Ce-ți doresc eu ție, țara mea aleasă ? 
Noi cu toți ai noștri, cu părinți și fii, 
Să simțim că sîntem tot mereu acasă, 
Orișiunde-n țară ne vom nimeri.

Ce-ți doresc eu ție ? Viață fără moarte, 
Cărturarii fie-ți tari prin fapta-gînd 
Și să se dezvolte științe, școli și arte, 
Toți să fim în slujba omului de rîhd.

Viitorul fraged și curat să-ți fie 
Și să ai întruna nu numai strămoși, 
Dar și multă grijă de copilărie 
Și cei mici să fie mari și sănătoși.

Ce-ți doresc eu ție ? Ce ți se cuvine 
Pentru că în slujba lumii ai tot fost, 
Fericire, pace, bunăstare, bine, 
Omul să-și păstreze milenarul rost. 1

Ce-ți doresc eu ție ? Liniște și pace 
Pentru care munca e un sfînt atu.
Ce-ți doresc eu ție ? Tot ce poți tu face.
Ce-ți doresc eu ție ? Ce-ți dorești și tu.

Adrian PĂUNESCU
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Secvențe din marea coloană sărbătorească din Capitală
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă exprim mulțumiri sincere pentru mesajul de felicitare plin de calde

■ și profunde sentimente de prietenie, adresat cu ocazia împlinirii a 80 de ani 
«■ de la ziua mea de naștere. Vă urez multă energie și putere de muncă în 
i activitatea dumneavoastră de a conduce poporul, țării dumneavoastră la ob-

■ ținerea necontenită a noi victorii in măreața cauză întreprinsă.

DENG XIAOPING

Plecarea unor delegații care au participat 
la sărbătorirea zilei de 23 August

CU PRILEJUL „ZILEI NAMIBIEI"

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit, simbătă dimineața, pe Datuk 
Musa Hitam. viceprim-ministru al 
guvernului Malayeziei, ■

în cadrul convorbirii au fost ana
lizate stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-malayeziene. expri- 
mîiidu-se dorința de a valorifica mai 
bine posibilitățile de care dispun 
economiile oelor două țări, în ve
derea dezvoltării și adîncirii conti
nue a cooperării in spiritul hotăriri- 
lor și înțelegerilor convenite in ca

drul dialogului la nivel înalt. Au 
fost examinate, de asemenea, căile 
și modalitățile de realizare a unor 
proiecte 'și programe economice in
cluse în planurile naționale ale celor 
două țări, precum și măsurile, de 
creștere a schimburilor comerciale.

La ■ convorbire au luat parte 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, și Vasile 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. A fost de față 
Zaibedah Bte Hi Ahmad, ambasado
rul Malayeziei in țara noastră.

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL REPUBLICII INDONEZIA

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut simbătă 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe al Republicii Indonezia, dr, 
Mochtar Kusumaadmadja, aflat in 
vizită oficială în Republica Socialis
tă România.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
analizat modul in care sint realizate 
înțelegerile cu privire la dezvoltarea 
raporturilor bilaterale pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific și în 
alte domenii de interes comun, con
venite intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si președintele Republicii 
Indonezia, generalul Suharto, cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie

efectuate de șeful statului român la 
Jakarta in noiembrie 1982.

Totodată, abordind unele probleme 
internaționale actuale, au fost reafir
mate pozițiile celor două țări și ho- 
tărirea lor de a acționa in continuare 
pentru promovarea unei politici de 
pace, dezarmare, si in primul rind 
dezarmare nucleară, pentru eradica
rea subdezvoltării și instaurarea noii 
ordini economice internaționale, pen
tru lichidarea tuturor stărilor de con
flict pe cale politică, prin tratative, 
pentru asigurarea dezvoltării libere, 
independente a tuturor națiunilor 
lumii.

Ministrul indonezian a părăsit Ca
pitala in seara aceleiași zile.

Simbătă a părăsit Capitala tova
rășul Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii Populare 
Angola, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, in fruntea unei 
delegații de partid și de stat, la fes
tivitățile prilejuite de.cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă de la 23 August 1944.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oaspetele a fost salutat, 
pe aeroportul Otbpeni, de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Au fost prezenți tovarășul 
Marin Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale.

★
Simbătă a părăsit Capitala tova

rășul Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului „FRELIMO", 
președintele Republicii Populare Mo- 
zambic, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, la festi
vitățile prilejuite de sărbătoarea na
țională a poporului român,

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, oaspetele a fost salutat, 
pe aeroportul Otopeni, de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al.Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Erau prezenți membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

★
Simbătă a părăsit Capitala dele

gația de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Vietnam, con
dusă de Dong Sy Nguyen, membru 
supleant al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, ministrul co
municațiilor și transporturilor, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a participat 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 
1944.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Richard Winter, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, membri ai 
C.C. al P.C.R., alte persoane oficiale.

★
Tot ieri au părăsit Capitala :
Delegația Republicii Burundi, con

dusă de It. col. Mandi Stanislas, 
membru al C.C. al Partidului 
UPRONA, ministru la președinția 
republicii, însărcinat cu relațiile cu 
Adunarea Națională ;

Delegația R. P. Bangladesh, con
dusă de M. A. Haque, ministru pen
tru administrația părtiintului și re
forma agrară ;

Delegația Republicii Seychelles, 
condusă de Joseph Belmont, secre
tar pentru probleme sociale al Co
mitetului Executiv Central al Fron
tului Progresist al Poporului, mi
nistrul muncii și asigurărilor so
ciale ;

Delegația Republicii Zair, con
dusă de Kititwa Tumansi, prim- 
vicepreședinte al Biroului Politic al 
C.C. al Mișcării Populare a Revo
luției ;

Reprezentantul personal al pre
ședintelui Republicii Peru. Javier 
Manuel Ronero Ramirez Alzamora, 
ambasador în Ministerul Afacerilor 
Externe ;

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

. Reprezentantul Republicii Botswa
na. Samuel Akuna Mpuchane. am
basador :

Reprezentantul Republicii Ecuador. 
Hugo JatiVa Ortiz, ambasador ;

Reprezentantul Republicii Nicara
gua, Jacinto Suarez Espinoza, mem
bru al Adunării, Sandinista, am
basador ;

Reprezentantul Republicii Niger, 
Harouna Adou, ambasador.

La plecare, pe -aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost Salutați de membri 
ai guvernului, ai conducerii unor mi
nistere si instituții centrale, de alte 
persoane oficiale.

★
în aceeași zi au părăsit Capitala :
Delegația Partidului Comunist din 

Danemarca, condusă de Bernard 
Jeune, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Danemarca;

Delegația Partidului Comunist din 
Spania, condusă de Felipe Alcaraz, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al partidului, secretar general 
al P.C. din Andaluzia ;

Delegația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, condusă de 
Holger K. Nielsen, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al parti
dului ;

Delegația Partidului Social-De
mocrat din Finlanda, condusă de 
Yussy Ranta, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al partidului, 
deputat în parlament ;

Reprezentantul Partidului Elve
țian al Muncii, Georg Lechleiter, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al partidului ;

Reprezentantul Partidului Pro
gresist al Poporului din Guyana, 
Donald Ramotar, membru în Comi
tetul Executiv ..al Comitetului Cen
tral al partidului ;

Reprezentantul Partidului Liberal 
din Canada, - Alice Molley, vicepre
ședinte al partidului ;

Reprezentantul Partidului Demo
crat din S.U.A., Allan Shaefer, 
membru al Consiliului Național 
Financiar al partidului, consilier de 
politică externă al președintelui 
partidului.

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

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Cu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a declanșării luptei poporului 
namibian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub dominația colonială, ilegală a regimu
lui din Africa de Snd, doresc să vă adresez, în numele "Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, dumneavoastră, tuturor 
combatanților și militanților S.W.A.P.O., întregului .popor -prieten al Namibiei 
cele mai calde felicitări și urări de noi succese in acțiunile desfășurate 
pentru cucerirea cit mai grabnică a independenței naționale.

Folosesc acest prilej pentru a evoca raporturile strinse de solidaritate 
militantă și colaborare care s-au statornicit între partidele și popoarele 
noastre și, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite împreună', sâ 
reafirm sprijinul deplin al Partidului -Comunist Român, al României socia
liste și poporului român pentru lupta dreaptă a poporului namibian împotriva 
dominației străine, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate, indepen
dență, pace și progres economico-social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

0

muncitorești
(Urmare din pag. I)
ireproșabilă a instalațiilor și agre
gatelor. energeticienii mureșeni au 
pulsat în sistemul energetic na
țional 35 milioane kWh energie e- 
lectrică. Ei sint hotărîți să ridice 
activitatea la noi cote de eficien
tă. intimpinînd cu. realizări și mai 
importante marele eveniment po
litic al acestui an — Congresul al 
XIII-lea al partidului, (Gheorghe 
Giurgiu).

național. 150 
gie electrică 
(loan Laza).

milioane kWh ener- 
pe bază de cărbune.

VILCEA. în searaRIMNICU
zilei de 23 August, pe tabloul de 
comandă al dispeceratului între
prinderii electrocentrale Rimnicu 
Vîlcea a apărut o cifră semnifi
cativa : 57 milioane kWh. Ea re
prezintă producția de energie e- 
lectrică realizată peste prevederile 
planului, de la începutul anului și 
pină în prezent, de cele 16 hidro
centrale aflate în funcțiune pe 
Lotru și Olt.

Ieri. 25 august. în fața pupitru- 
lui de comandă, l-am găsit pe in
ginerul Pantelimon Brătucu :

— în toate aceste zile de sărbă-

nedoara, aflați la datorie în fața 
pupitrelor de comandă ale agrega
telor și instalațiilor de la cocserie, 
furnale, oțelării' și laminoare, au 
produs peste prevederile olanului, 
în aceste trei zile, 105 tone cocs 
metalurgic, 325 tone fontă, 300 tone 
oțel și 300 tone laminate finite. 
(Sabin Cerbu).

prin rezultatele bune obținute, 
brigăzile de producție petrolieră 
3, 6 și 7, conduse de inginerii Mir-

cea Alexandrescu și Vasile Cris- 
tea și subinginerul Gheorghe Ră
dulescu. (Stan Ștefan),

ORADEA. Vești bune șl de la 
întreprinderea electrocentrale O- 
râdea, întreprindere fruntașă in 
Întrecerea socialistă cu celelalte 
Unități de profil din tară. De la 
tovarășul Gheorghe Wagner, șeful _ ___________
serviciului producție, aflăm că, in— -toare — ne-a spus el — tîîdroagre- 
perioada 23—25 august, asigurîn- 
du-se funcționarea în bune con
diții a tuturor agregatelor, s-a rea
lizat, în condiții de eficientă su
perioară, o producție suplimentară 
de 4 milioane kWh. Producție cu 
care s-a rotunjit un frumos bilanț: 
de la Începutul anului și pină Ia 
sfîrșitul zilei de 25 august, din a- 
ceastă mare unitate s-au pulsat 
suplimentar, în sistemul energetic ’

Ratele centralelor de pe Lotru și 
Olt au funcționat, mai ales în 
orele de vîrf, la capacitatea ma
ximă. Noi am pus suplimen
tar la dispoziția dispeceratului 
energetic național o putere insta
lată de 35 MW, ceea ce echiva
lează cu o hidrocentrală de puterea 
fiecăruia dintre „luceferii ener
getici" ai Oltului. (Ion Stanciu).

TULCEA. Colectivul Combinatu
lui metalurgic Tulcea a cinstit prin 
muncă marea sărbătoare de la 23 
August. Amănunte în legătură cu 
rezultatele obținute ne oferă pri
mul topitor Dumitru Cbiroiu :

— Cînd tovarășii noștri prezen
tau raportul muncitoresc la de
monstrația oamenilor muncii, noi, 
cei ce am rămas în fața cuptoa
relor. am rotunjit- producția reali
zată de la punerea in funcțiune a 
combinatului Ia 1 000 000 de tone 
feroaliaje. Producția realizată 
peste prevederi, in aceste zile, 
se ridică la 150 tone de fe
roaliaje de cea mai bună cali
tate. (Neculai Amihulesei).

CHIMIȘTII: Producții superioare - prin buna 
a instalațiilor

BORZEȘTL Rodnice în rezultate 
au fost aceste zile si pentru oame
nii muncii de la Combinatul petro
chimic Borzești. Cu toții s-au aflat 
la posturi, instalațiile combinatu
lui au lucrat neîntrerupt, la cele 
de cauciuc poliizoprenic, de fenol 
si de acetonă inregistrindu-se ade
vărate recorduri de producție. Lă 
dispeceratul combinatului au fost 
înregistrate zilnic, peste prevederi
le planului, însemnate cantitătl de 
benzine, motorină; cauciuc sintetic. 
Si acetonă. Valoarea produselor re
alizate suplimentar, in zilele de 
23—25 august, se ridică la circa 5 
milioane lei. multe dintre 
expediate imediat la 
(Gheorghe Baltă).

funcționare
PITEȘTE Fără întrerupere au 

lucrat in aceste zile peste 7 500 
de oameni ai muncii de la Com
binatul petrochimic Pitești, uni
tate fruntașă pe ramură în între
cerea socialistă. Datorită eforturi
lor depuse, petrOchimiștii. de aici 
au realizat peste 
sporite de produse, 
tone polietilenă, 150 
80 tone de sulf și 
zen. S-au evidențiat formația con
dusă" de maistrul Radu Nicolafe de 
la'instalația de polietilenă de înal
tă presiune, precum și schimbu
rile C, B, E de la instalația de 
normal parafine. conduse de 
Marin Păun, Mihai Văcăroiu și 
Ilie Voicu. (Gheorghe Cirștea).

Deși în ultimul sfert de veac, 
ca urmare a intensificării mișcă
rilor de eliberare națională, Africa 
a fost martora unor profunde mu
tații politice, soldate cu apariția a 
zeci.de state noi, independente, in 
regiunea sudică a continentului 
mai dăinuie încă vestigiile rușino
sului sistem de dominație colonia
lă. Încâlcind rezoluțiile O.N.U. și 
sfidînd opinia publică mondială, 
rasiștii. din Republica Sud-Afri- 
cană și-au extins în mod ilegal 
dominația asupra teritoriului ve
cin, Namibia, pe care i-au trans
format intr-o adevărată anexă a 
Pretoriei. în semn de solidaritate 
cu lupta eroică desfășurată de po
porul namibian sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa, 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) împo
triva ocupației străine, pentru re
cunoașterea dreptului la existență 
de sine stătătoare, forțele demo
cratice de pretutindeni marchează 
astăzi „ZIUA NAMIBIEI".

Instituită printr-o hotărîre a 
Adunării Generale, a O.N.U, din 
decembrie 1973, această zi este me
nită să evoce, importantul moment 
al declanșării luptei armate de eli
berare a poporului namibian — 
26 august 1966 — și, in același 
timp, să mobilizeze opinia publică 
mondială la acțiuni tot mai hotă- 
rite pentru accelerarea procesului 
menit să ducă la proclamarea in
dependenței acestui teritoriu afri
can. Intr-adevăr, diferitele con
ferințe, contacte și schimburi de 
păreri organizate în jurul proble
mei namibiene n-au dat nici un 
rezultat, și aceasta din cauza refu
zului persistent â] R.S.A. de a ac
cepta planul O.N.U. din 1978, care 
prevede încetarea focului si orga
nizarea de alegeri generale in Na
mibia, sub supravegherea. Națiu
nilor Unite, ca un prim pas .spre 
înfăptuirea dreptului la autodeter
minare. în același timp, autorită
țile sud-africane au sporit con
tinuu efectivul forțelor de ocupa
ție, care au ajuns la 106 000 de oa

meni și fac tot ce le Stă în pu
tință pentru a reduce la tăcere pe 
reprezentanții mișcării de elibe
rare.

Poporul namibian nu se lasă 
însă intimidat. Sub conducerea 
S.W.A.P.O., forțele patriotice au 
dat și dau puternice lovituri ocu- 
panților. Prestigiul S.W.A.P.O. 
crește continuu. Pe plan interna
țional, organizația a fost recunos
cută în 1965 de către O.U.A. și in 
1973 de către O.N.U. ca unic repre
zentant legitim al poporului na
mibian,

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea dreptului 
lor de a se dezvolta de sine stătă
tor, România socialistă a fost și 
este alături de poporal namibian. 
acordîndu-i un permanent sprijin 
politic, diplomatic, moral și mate
rial. Țara noastră a fost primul 
stat care a încheiat un document 
internațional cu S.W.A.P.O.. ceea 
ce a reprezentat o însemnată con
tribuție la recunoașterea acestei 
organizații ca unic reprezentant al 
poporului namibian. Aceste ma
nifestări de prietenie și solida
ritate și-au găsit forma cea mal 
înaltă in multiplele intilniri, la 
București sau pe pămintul Africii, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele S.W.A.P.O., Sam 
Nujoma, în cursul cărora secreta
rul general al partidului a reafir
mat de fiecare dată hotărîrea 
României socialiste de a acorda, 
in continuare, poporului namibian 
întregul sprijin in lupta pentru 
victoria cauzei sale drepte.

Aceleași sentimente de caldă so
lidaritate sint exprimate și astăzi cu 
prilejul „Zilei Namibiei", poporul 
român fiind ferm convins că nimic 
nu va putea împiedica înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate ale po
porului namibian, că in curind 
flamurile libertății vor flutura și 
deasupra Namibiei.

plan cantități 
între care 200 

tone toluen, 
150 tone ben-

A

ele fiind 
export,

METALURGIȘTII: Fontă, oțel și laminate 
peste prevederi

GALATI. în toate secțiile șt uzi
nele Combinatului siderurgic Ga
lați s-a muncit cu dăruire și 
abnegație în zilele de 23—25 au
gust. Dintre recordurile în pro
ducție înregistrate chiar în ziua 
marii sărbători menționăm per
formanta colectivului secției de 
turnare continuă a otelului, din 
cadrul oțelăriei nr. 3. care a reușit 
să obțină o producție zilnică, peste 

, parametri de funcționare ai insta
lațiilor, de 125 tone blumuri, iar 
pe ansamblul celor trei zile — de 
385 tone blumuri. De asemenea, 
colectivele bateriilor de cocsifica
re nr. 1—4 au realizat suplimentar 
circa 200 tone cocs, în timp ce oa
menii muncii de la furnalele nr. 5 
și 6, cele mai mari din tară, au 
produs peste prevederi aproape 700 
tone fontă.

în același răsttmp. colectivul o- 
țelăriei nr. 1 a realizat în plus 
peste 900 tone otel, iar cel de la 
laminorul de tablă groasă nr. 1 — 
501) tone tablă groasă. „Sint 
realizări pe care sîntem hotărîți 
să le amplificăm — ne-a spus 
laminotistul Radu Zaharia — pen
tru a întîmpina cu un rodnic ra
port muncitoresc cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului". (Dan 
Plăcșu).

nite și semifabricate, între autorii 
acestor sporuri de producție se 
numără oțelării Nicolae Pura, 
Francisc Bartl, Iosif Baghl, Nico
lae Ciontu și Gheorghe Bagiu, 
furnaliștii Nicolae Riteș și Aurel 
Liumbimirescu", (Nicolae Cătană).

HUNEDOARA. Oamenii muncii 
de la Combinatul siderurgic Hu-

BUCUREȘTI. Metalurgist!! de la 
întreprinderea de țevi „Republica1* 
din Capitală au obținut rezultate 
deosebite in aceste zile de sărbă
toare. Muncind cu abnegație și dă
ruire, ei au realizat peste plan 65 
tone de țevi laminate, dintre care 25 
de tone țevi extracție pentru in
dustria petrolieră, 30 de tone țevi 
pentru industria energetică, 5 
tone prăjini de foraj, 5 tone 
țevi inox, precum și 40 de tone 
laminate finite pline.. Sint produse 
deosebit de necesare pentru în
făptuirea programelor prioritare 
ale economiei naționale. (Gheorghe 
loniță).

REȘIȚA. Oțelării. furnaliștii, coc- 
earii și laminatorii de la Combi
natul siderurgic Reșița — cea mai 
veche vatră a metalurgiei româ
nești — au muncit cu dăruire in 
aceste zile sărbătorești. Ion Vă
duva,duva, secretarul comttetului de 
partid din combinat, ne-a spus : 
„S-a muncit în schimburi norma
le de opt ore, dar cu rezultate 
deosebite. In zilele de 23, 24 și 25 
august, metalurgiștii noștri au 
realizat peste plan 250 tone fontă. 
200 tone cocs metalurgic. 250 tone 
oțel aliat și 700 tone laminate fi-

PETROLIȘTII: Muncă 
dezvoltarea bazei de

BERCA. Colectivul de la Schela 
de producție petrolieră Berea, ju
dețul Buzău, fruntaș în întrecerea 
socialistă, a obținut noi Și presti
gioase realizări in zilele de 23, 24 
și 25 august El a adăugat, la cele 
1300 tone de țițef' și 20 milioane 
Nmc gaze asociate livrate supli
mentar economiei naționale pină 
la 23 August, 30 tone de țiței și 
peste 500 000 Nmc gaze asociate.

Fruntașii din aceste zile ? Foar
te mulți la număr. Se evidențiază 
formația de. lucru condusă de 
soridorul-șef Ștefan Bonitate, care 
a efectuat, in aceste trei zile, o 
serie de operațiuni tehnologice la 
sondele 313 și 390, ce au permis ca 
producția zilnică de țiței să spo
rească cu 8 tone. De asemenea, 
echipa condusă de Dumitru Eiie a 
reușit să monteze cu 5 zile mai 
devreme turla la sonda 403 și, in 
ziua de 24 august, să o pună in 
probe de producție. (Stelian Chi- 
per).

fără preget pentru 
materii prime a țării 
ric șl Toma Dragomlr, au reușit 
să extragă suplimentar 125 tone 
țiței. în felul acesta, colectivul a- 
cestei schele a extras peste plan, 
numai de la începutul lunii august 
și pînă in prezent, 1 025 tone țiței 
și 1 000 000 Nmc 
(Tristan Mihuța).

BOLDEȘTI. La 
ducție petrolieră __
dorii brigăzilor complexe au săr
bătorit zilele de 23—25 august prin 
muncă. Operativi in intervenții, 
urmărind atent „pulsul" sondelor 
in funcțiune, ei s-au încadrat cu 
rigurozitate in sarcinile planifi
cate privind producția zilnică de 
țiței extrasă pe schelă. în ce pri
vește gazolina, s-a obținut un plus 
de producție de peste 20 de tone. 
Cele mai bune rezultate a înregis-, 
trat colectivul brigăzii complexe 
II, condusă de inginerul Nicolae 
Coman. (Constantin Căprarii).

MIDIA—NĂVODARI. întîmpl- 
nind marea sărbătoare națională 
cu îndeplinirea tuturor angaja
mentelor asumate in fața secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recentei vizite de lucru, 
privind punerea in funcțiuhe a 
instalațiilor prevăzute, colectivul 
Combinatului petrochimic tie ia 
Midia—Năvodari a Obținut in zi
lele de 23, 24 și 25 august noi suc
cese in producție. Despre acestea 
he-a vorbit secretarul comitetului 
de partid, inginerul Vasile Porciș- 
icanu :

> — Toate instalațiile date in ex
ploatare funcționează Ia parame
trii proiectați, astfel incit in fie
care din aceste zile s-a obținut o 
producție de aproape 20 milioane 
lei. (George Mihăescu).

SAVINEȘTL Ca Si în 
ce a trecut oină acum 
jubiliar. în zilele de 
august, in. activitatea

perioada 
acest an 
24 și 25 

_____  ___ _____ chimistilor 
de la Combinatul, de fire sintetice 
Săvinești â avut prioritate produc
ția destinată exportului, obtinin- 
du-se rezultate remarcabile. Iată 
ce ne-a spus, pe scurt, tovarășul 
Jean Mânescu, șeful Serviciului ex
port al combinatului :

— Cu cele 88 de tone de melană 
expediate in aceste zile in R.S.F. 
Iugoslavia și Republica Populară 
Chineză am întregit la 1900 de 
tone cantitatea 
melană livrată la 
an. La aceasta se 
tone granule de 
1 000 tone de acid .__  .. .. .
produse, a căror valoare se ridică 
la 50 de milioane lei. (Constantin 
Blagovici).

CIMENTIȘTII: Șantierelor țării 
materiale de

gaze naturale.

Schela de pro- 
Boldești, son-

din
23.

suplimentară de 
export in acest 
mai adaugă 800 
relon, aproape 

adipic și alte
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PROGRAMUL 1

8,30 Televacanța studențească. Festival 
Tel ’84

8,00 Almanahul familiei. Ocrotirea să
nătății — reportaj realizat la Ex
poziția „Dezvoltarea economică șl 
socială a României"

8,30 De strajă patriei
10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Medalion muzical : Eugenia Mol- 

doveanu
11,45 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 

ghiozdan. „Racheta albă- (color). 
Producție a Studioului de film TV. 
Episodul 2

13,00 Telex
13,05 Album duminica! (parțial color)

- 18,30 Micul ecran pentru cel miel (co
lor). Copiii lumii doresc pacea ! 
(I). Selecțlunl din Festivalul in
ternațional „Copiii lumii doresc 
pacea !“ — Năvodari

; 18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)

’ 19,20 „Cintarea României- — Emisiune 
realizată în colaborare cu Comi

PECICA. Și petroliștii din ju
dețul Arad au ținut să omagieze 
gloriosul jubileu cu remarcabile 
fapte de muncă. în aceste zile de 
sărbătoare, sondorii de la Schela 
dc producție petrolieră Pecica, in 
frunte cu cei din brigăzile I și III 
conduse de inginerii Daniel Bo-

POENI. în aceste zile de sărbă
toare, oamenii muncii de la Schela 
de producție petrolieră Poeni, ju
dețul Teleorman, s-au aflat la da
torie. adăugind alte 420 tone de 
țiței la cantitatea extrasă supli
mentar in perioada ce a trecut 
din luna august. Se detașează.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind filarea dumneavoastră’ țâră firfifcnfeferea vizitei tare ne-a' oerm! 
să participăm ..la cea de-a 40-a. aniversare -a Zilei naționale a poporul 
prieten al României, avem plăcerea deosebită de a transmite Excelert 
Voastre și poporului prieten al țării dumneavoastră Caldele noastre multun i> 
pentru primirea cordială și buna ospitalitate care he-au fost acordate, f

Folosim această ocazie pentru a ne manifesta satisfacția față de relați. 
de prietenie și colaborare care există între țările șl popoarele noastre si < ’ 
a ne exprima speranța că acestea vor continua în folosul popoarelor noastre 
al păcii și securității în lume.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări pentru sănătatea 
dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului 
dumneavoastră prieten.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudân

tetul de cultură și educație socia
listă al Județului Bihor

20,00 Film artistic : „stejar — extremă 
urgență-. Producție a Casei de fil
me 5. Scenariul : Horia Lovlnes- 
cu. Mihai Opriș. Regla : Dinu 
Cocea

21.30 Serenade, serenade... (color)
21,55 Telejurnal (parțial color)
22,10 Cîntec românesc — muzică popu

lară
22.30 Închiderea programului

PROGRAMUL 2
9,00 Formații artistice tn Festivalul 

național „Cintarea României-
9,40 Viața culturală

10,00 Panoramic liric
11,00 Din țările socialiste
11.25 Scena și ecranul
12,05 Viața economică. 40 de ani de isto

rie nouă — Reportaj realizat la 
Expoziția „Dezvoltarea economică 
și socială a României-

12.35 Bucuriile muzicii
13.25 tnvățămînt — anul 40. Ctitor de 

nouă tinerețe revoluționară
13,45 Patru decenii de muzică româ

nească
14.30 Pași de viață lungă
15,00 Finala concursului „Anl .de glorii, 

ani de lumină-

16.35 Ecran de vacanță. Desene ani
mate

17,00 Serată muzicală TV
18,40 Ctitorii cu care ne mindrim. Con

stelația Oltului
19,00 Telejurnal
19.20 Telerarpa
19.50 Instantanee
20,05 Seară de muzică românească
20,45 Generația deceniului IV al liber

tății noastre
21,00 Jaz in nocturnă
21.30 România pitorească
21,55 Telejurnal
32,10 Cîntec românesc. Muzică populară
22.30 Închiderea programului

LUNI, 37 AUGUST
20,00 Telejurnal (parțial color)
30.20 40 de ani de Istorie nouă (color). 

Reportaj de la Expoziția „Dezvol
tarea economică șl socială a 
României-

20.35 Unită patria-n amiază — muzică 
șl versuri

30.50 Din marea carte a patriei (color). 
Obiceiuri de muncă transmise ti
nerilor

21,15 La zi in 600 de secunde
21,25 Tezaur folcloric (color)
21,55 Orizont tehnico-științific
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Părăsind frumoasa dumneavoastră țară Ia încheierea unei vizite 

memorabile, doresc să vă transmit dumneavoastră. Excelență guvernului și 
poporului României profunda noastră gratitudine și mulțumiri cordiale 
pentru ocazia oierită de a participa la festivitățile orgânizate cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România

Prezența noastră in București ne-a oferit, de asemenea, o excelentă 
ocazie pentru a avea un schimb de păreri asupra problemelor de interes 
comun. Sint convins că legăturile de prietenie care există intre popoarele 
și țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult in anii ce vin 
întărind cooperarea reciproc avantajoasă dintre România $1 Pakistan.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima sincerele noastre urări 
pentru sănătatea și fericirea Excelentei Voastre, pentru progresul țării si 
prosperitatea poporului român.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele, Republicii Islamice Pakistan

mai multe 
construcție

azbociment. 180 tone Văr pentru 
construcții. 80 tone var hidratat. 
Totodată, linia de 3 000 tone clin
cher pe zi a fost repusă, in func
țiune. după reparații, cu trei zile 
înainte de termenul stabilit, ceea 
ce creează premisele obținerii, in 
continuare, a unor producții supli
mentare de ciment (loan Laza).

TURDA. Colectivul Combinatu
lui de lianți si materiale refrac
tare din Turda, care ih cinstea 
gloriosului jubileu a raportat în
deplinirea angajamentelor anuale, 
a desfășurat șl in aceste zile săr
bătorești o activitate rodnică. 
Schimburile și formațiile de lucim 
conduse de maiștrii Aurel Motioc, 
Marin Dărăban, Vasile Vană, Emil 
Duca, Baltagy Elemer, Victor Be
lea, loan Ludușan, Vasile Tarcea 
și alții au produs peste plan 900 
tone ciment, 300 tone var, 30 tone 
cărămizi refractare. (Marin Oprea).

FIENI. Situat pe primul loc in 
întrecerea socialistă dintre unitățile 
cu acest profil, colectivul de la 
Combinatul de lianți si azbociment 
din Fieni a orodus suplimentar, in 
zilele de sărbătoare ale acestui au
gust jubiliar. 3 000 tone ciment. 300 
tone var si 3 km tuburi din azboci
ment
30 000
31 000 
Acest 
Ia bază aplicarea unor cuprinză
toare măsuri de modernizare a 
utilajelor si tehnologiilor, de or
ganizare mai bună a producției.
(Gheorghe Manea),

ALEȘD. Oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Aleșd au realizat suplimentar, 
in intervalul 23—25 august, prin 
functionarea Ia parametrii supe
riori a capacităților de producție. 
800 tone ciment. 3 000 mp plăci de

Sint fapte de muncă dintr-o cronică mult mai‘amplă a rezultatelor ob
ținute în aceste zile de sărbătoare de colectivele din unitățile unde acti
vitatea se desfășoară fără întrerupere. Ele ilustrează pregnant hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii de a amplifica realizările obținute în cinstea 
gloriosului jubileu de la 23 August, pentru a intimpina marele eveniment 
politic al acestui an — Congresul al XIII-lea al partidului — cu noi și 
mari succese in îndeplinirea planului si angajamentelor pe acest an.

si. totodată, a economisit 
kWh energie electrică și 
metri cubi de gaze naturale, 
nivel ridicat de producție are

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
micâ) : Caligula — 19^0.
© Opera Română (13 16 57) : Oedip 
~ 18.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul 
și Margareta — 18; (Rotonda scriito

v r e m e a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 27, ÎS și 29 august. In țară : 
Vremea se va răci, îndeosebi in re
giunile din estul țării. Cerul va fi mal 
mult noros in primele zile, apoi va 
deveni variabil, tn primele zile vor 
cădea ploi care vor avea șl caracter 
de aversă, apoi ploile vor deveni izola
te. Vîntul va sufla moderat cu inten

rilor din Qișmigiu),: August elibera
tor — spectacol de suhet și lumină 
— 21.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 20.
® Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Constelația 
Boema — 17; 20; (grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol de divertisment și tilm 
- 19,45.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.

sificări din sectorul nordic, th zona de 
munte și în estul țării. Temperaturile 
minime vor oscila intre 6 și 16 grade, 
izolat mal eoborite tn ultima noapte, 
iar maximele între 15 șt 25 de grade. 
In zona de munte, trecător și Izolat, 
ploile se vor transforma tn tapovltă 
șl ninsoare. In București : Vremea se 
va răci. Cerul va ti temporar noros. 
Vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de aversă, îndeosebi în primele zile. 
Vîntul va sufla moderat cu intensificări 
de scurtă durată din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 15 grade, iar ma
ximele între 20 și 24 de grade.

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

Președintele Republicii Socialiste România
. . în momentul în care, părăsesc pămintul României socialiste prietene 

sint fericit sâ vă exprim; in numele Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, al poporului palestinian și al meu personal, 
salutari sincere și mulțumirile cele mai profunde pentru primirea călduroasă 
pe care Partidul Comunist Român, ' poporul și guvernul român -prietene 
au rezervat-o participării noastre la festivitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a marii sărbători naționale a României socialiste.

Vă rugăm să primiți felicitările noastre, împreună cil urările sincere de 
progres și prosperitate pentru poporul român, sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere.

Vizita pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră este o expresie 
profundă a legăturilor de solidaritate dintre poporul palestinian si poporul 
român. în același timp, ea oglindește rolul fundamental pe care dumnea
voastră, Excelență, il dețineți in dezvoltarea acestor raporturi.

Vă exprim, domnule președinte, mulțumirile mele cele mai călduroase. 
Mulțumesc, -de asemenea, tovarășilor din conducerea partidului si 

guvernului.
Vă rog. Excelență, să primiți cele mâi bune urări de sănătate. încă 

o dată, urez poporului român prieten să obțină, sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare, noi succese pe calea progresului și prosperității.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant suprem

al forțelor revoluției palestiniene

Excelenței sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele guvernului și poporului din Zimbabwe, precum și al meu 

personal, folosesc această ocazie pentru a vă exprima profunda noastră re
cunoștință pentru amabila dumneavoastră invitație de a participa la festivi
tățile care marchează împlinirea a 40 de ani de lă revOluțiâ românească.

Poporul din Zimbabwe mi se alătură in a vă transmite, dumneavoastră 
și bravilor dumneavoastră compatrioțl, cele mai calde felicitări pentru re
marcabilele realizări și progrese obținute in toate sectoarele vieții nationaid. 
Vă dorim încă multe victorii pe calea revoluției socialiste.

Poporul din Zimbabwe și masele revoluționare din România manifestă 
reciproc solidaritate militantă. Vizita mea în marea dumneavoastră tară sub<- 
liniază și mai mult importanța relațiilor noastre prietenești si frățești. 
Vă rog să acceptați profunda noastră recunoștință pentru ospitalitatea ofe
rită mie și delegației in timpul șederii noastre.

Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
Trăiască masele revoluționare din România !
Trăiască solidaritatea militantă dintre popoarele noastre!
Trăiască pacea și securitatea internațională !
Vă rog să primiți. Excelență, asigurarea considerației mele celei mai 

înalte.

CANAAN S. BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

zeci.de
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE 
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 40-a aniversare a eliberării României și a victoriei 

poporului său asupra fascismului este ocazia cu o semnificație 
deosebită care îmi oferă plăcerea de a adresa Excelenței Voastre 
șl poporului prieten al României, din partea poporului arab sirian 
și a mea personal, sincere felicitări și calde salutări.

Urmărim cu deosebit interes marile realizări ale poporului 
român în făurirea orinduirii socialiste, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă, și urăm întregului popor noi realizări și 
succese.

Doresc să exprim hotărîrea pentru întărirea în continuare a 
relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre pe baza 
înțelegerilor semnate la Damasc, și București. Exprim,, totodată, 
înalta noastră apreciere pentru sprijinul României acordat luptei 
noastre pentru o pace justă, bazată pe eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate și relnstaurarea drepturilor uzurpate ale arabilor. în spe
cial drepturile poporului arab palestinian.

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

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele

Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a României îmi 

oferă marea plăcere, de a adresa Excelenței Voastre și națiunii 
române prietene. în numele meu și in numele poporului și Guver
nului Regatului Hașemit al Iordaniei, felicitările noastre cele mai 
sincere. Dorim să întărim in continuare legăturile prietenești dintre 
cele două țări ale noastre în diferitele domenii, spre binele reciproc 
al celor două națiuni.

Urez Excelenței Voastre sănătate deplină, fericire și succes 
continuu, și țării dumneavoastră progres și prosperitate permanente.

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

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

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte.
Cu această fericită ocazie, marcînd cea de-a 40-a aniversare 

a victoriei viteazului popor român asupra fascismului și imperia
lismului. în numele Partidului Unit al Independenței Naționale, 
al guvernului și poporului Zambiei, precum și al meu personal, 
vă transmit dumneavoastră și. prin dumneavoastră. Partidului 
Comunist Român și poporului României felicitările noastre sincere.

Zambia dă o înaltă apreciere marilor realizări în dezvoltarea 
politică, economică și socială, obținute de România în perioada 
care s-a scurs de la eliberarea sa națională și socială de sub 
dominația fascistă și imperialistă și . speră în mod sincer că 
România va continua să acorde sprijin politic, moral și material 
mișcărilor de eliberare din sudul Africii, care luptă pentru a se 
elibera de colonialism și imperialism.

Urînd Excelenței Voastre multă sănătate și prosperitate perso
nală, precum și fericire poporului României, doresc să reafirm 
angajamentul nostru de a consolida strînsele relații de cooperare 
existente' între țările noastre, spre beneficiul reciproc al po
poarelor lor.

i KENNETH DAVID KAUNDA
...........- ,*«»>»* ‘ Președintele-Repfubficii Zambia.-^- ' tSttOtO . ,.......... '• '' ' ' ................... ' U •-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă rog să primiți. Excelentă, in numele 
poporului brazilian și ai meu personal, cele mai bune urări de 
fericire personală, de prosperitate pentru poporul român, pentru 
dezvoltarea bunelor relații existente intre țările noastre.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale \
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.

i în numele poporului șl guvernului columbian, îmi este de- 
.osebit de plăcut să vă transmit, de ziuă eliberării, un salut și 
să urez nobilei națiuni române cele mai bune urări.

Asță’i, pe noi. conducătorii de State, ne unește primordiala 
și 'dificila sarcină de a asigura pacea și buna conviețuire intre 
toate națiunile.

DoreȘe să reînnoiesc, în această zi. atit de măreață pentru 
patria ' dumneavoastră.- stima și aprecierea națiunii al cărei pre
ședinte am onOarea să fiu.

Cu profundă admirație și respect,

BELISARIO BETANCOUR
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale, va rog să primiți. Excelentă, 

felicitări în numele poporului și Guvernului Republicii Costa Rica 
și al meu personal.

Reînnoiesc Excelentei Voastre asigurarea înaltei si distinsei mele 
considerațiuni.

LUIS ALBERTO MONGE
Președintele Republicii Costa Rica.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celebrării marii sărbători ă Zilei naționale a țării 
dumneavoastră, guvernul și poporul din Kenya mi se alătură pentru 
a adresa Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, poporului 
român, caldele noastre felicitări.

Relațiile existente între țările noastre sînt cordiale și guvernul 
meu este hotărit să le mențină și să Ie promoveze in continuare, 
spre avantajul reciproc al celor două popoare.

Acceptați, Excelență, asigurarea ihaltei mele considerațiuni.

DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a tării dumneavoastră prietene, 
am plăcerea să vă adresez călduroase felicitări.

Vă transmit cele mai bune urări de sănătate si fericire, iar 
poporului român prieten prosperitate continuă.

General ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul suprem al Forțelor Armate, 
Secretar general al Consiliului Popular General

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, a 40-a aniversare a eliberării și victoriei revoluției, vă adre
sez dumneavoastră, Comitetului Central âl Partidului Comunist 
Român, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii români, felicitări 
cordiale și cele mai bune urări de Succes continuu în dezvoltarea 
socialistă și de prosperitate multilaterală a României.

Cea de-a 40-a aniversare a actului istoric de Ia 23 August 1944 
este marcată prin rezultatele deosebite pe care oamenii muncii 
din România, sub conducerea 'Partidului Comunist Român, le-au 
obținut in construcția socialistă, precum si in dezvoltarea mater 
riaiă și culturală a țării.. La aceste realizări, dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, ați adus o deosebită contribuție personală.

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția fată de dez
voltarea cu sucqes a relațiilor și colaborării dintre Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre 
cele două țări socialiste vecine ale noastre, precum și dorința 
noastră pentru dezvoltarea lor cu succes în continuare și întărirea 
prieteniei dintre popoarele Iugoslaviei și poporul român. Sîntern 
profund convinși că aceasta are și o mare importantă în lupta 
pentru pace, cooperare internațională egală în drepturi, progres 
social și socialism.

ALI ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România, sînt fericit să adresez Excelenței Voastre viile 
mele felicitări ?i urările sincere pe care poporul libanez și eu 
însumi Ie exprimăm pentru fericirea Excelentei Voastre si pentru 
prosperitatea poporului român prieten.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a României, guvernul și 
poporul Ciprului mi se alătură pentru a transmite Excelentei 
Voastre cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de progres și prosperitate pentru poporul 
României.

Fie ca legăturile de prietenie și cooperare existente între țările 
noastre să continue a se dezvolta spre binele reciproc.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mii este plăcut să felicit dedsebit de cordial pe Excelența Voas
tră în această zi în care națiunea dumneavoastră sărbătorește Ziua 
națională. Guvernul și poporul spaniol mi se alătură Ia aceste 
felicitări.

în același timp vă exprim, domnule președinte, cele mai sincere 
urări pentru fericirea-dumneavoastră personală și pentru fericirea 
deplină-a^poporului- prieten al României;

Cu înaltă considerație,
Regele JUAN CARLOS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, vă 
rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și 
urările mele de fericire pentru dumneavoastră personal și de pros
peritate pentru poporul român.

MARGARETA A II-A
Regina Danemarcei

Excelenței Sale /
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Doresc să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări din partea 

poporului filipinez și a mea personal cu Ocazia celei de-a 40-a ani
versări a Zilei naționale a României.
, întreaga lume păstrează în memorie patriotismul și curajul cu 

care, în August 1944, poporul român s-a ridicat cu arma în mină 
împotriva forțelor naziste și și-a eliberat patria de dușmani. Acest 
eveniment memorabil Va rămine consemnat drept unul dintre cele 
mai importante momente din istoria României. El constituie, tot
odată. o expresie a dorinței arzătoare a poporului român de liber
tate, dreptate, independență și unitate. Poporul filipinez împărtă
șește și el aceste aspirații și urează poporului român tot mai mari 
succese in activitatea de construcție economico-socială.

Exprim speranța că relațiile de prietenie care există între Filipine 
și România se vor dezvolta. în continuare, spre binele țărilor si 
popoarelor noastre’.

Al dumneavoastră prieten,
FERDINAND.E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Guvernului și poporului Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka și al meu personal, am marea plăcere de a 
transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului român sin
cere felicitări și calde urări de bine cu prilejul fericit al Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România și al sărbătoririi celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională.

îmi exprim convingerea că relațiile strînse și cordiale care 
există între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească 
in anii viitori.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice 

Socialiste Sri Lanka

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

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Sărbătorirea Zilei naționale a marii și frumoasei dumneavoastră 

țări reprezintă un nou prilej de a vă adresa, in numele poporului 
și guvernului togolez, al partidului de salvare națională — Adu
narea Poporului Togolez — și al meu personal, cele mai vii si căl
duroase felicitări, precum și urări fierbinți de sănătate și fericire 
personală, de continuă prosperitate pentru poporul român.

Vă asigur, domnule președinte, de dorința profundă și întreaga 
noastră disponibilitate pentru a dezvolta .și adinei .relațiile de prie
tenie și cooperare, activă care există in mod fericit intre țările și 
popoarele noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi- Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România vă adresez, dumneavoastră, domnule președinte, căl
duroase felicitări și urări de fericire personală, de progres si de 
prosperitate pentru poporul român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, ne face plăcere Să 
transmitem Excelentei Voastre. în numele Irakului și al nostru 
personal, cele mai calde felicitări, dorindu-vă dumneavoastră 
personal sănătate și fericire, poporului român prieten noi succese 
și progres, iar relațiilor de prietenie și colaborare existente între 
cele două țări ale noastre dezvoltare și înflorire.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Din partea guvernului și poporului Indoneziei, precum și a mea 
personal, am plăcerea să adresez Excelentei Voastre calde felicitări 
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Sub conducerea înțeleaptă și capabilă a Excelenței Voastre, 
România a realizat succese remarcabile în multe domenii ale 
dezvoltării.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală, 
de continuu progres și fericire poporului român.

SUHARTO >
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre, cu 

prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, in numele 
nostru personal, al guvernului și al poporului marocan, cele mai 
călduroase felicitări și urările cele mai sincere de sănătate și 
fericire personală, precum și de prosperitate mereu crescindă po
porului român prieten, sub înalta și înteleapta dumneavoastră 
conducere.

Vă rugăm să. primiți. Excelentă, expresia considerațiunii noastre 
celei mai înalte.

HASSAN al ll-lea
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă; 

în acest an al aniversării solemne a zilei de 23 August 1944, o 
ocazie deosebit de binevenită de a adresa Excelentei Voastre cele 
mai sincere felicitări ale Consiliului Federal și bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporu
lui român.

LEON SCHLUMPF
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă exprim dumneavoastră și 
poporului României caldele felicitări ale poporului Canadei, cu 
prilejul Zilei naționale a României.

La a 40-a aniversare a eliberării României, ne reamintim con
tribuția poporului român la restabilirea păcii în Europa la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial. Eforturile actuale ale României 
de a ajuta la eliminarea încordării dintre Est și Vest și la consoli
darea păcii și stabilității constituie un adevărat orpagiu adus 
Sacrificiilor de acum patruzeci de ani.

Anul care a trecut a fost un an important în relațiile dintre 
România și Canada. Dorim să continuăm cooperarea in folosul 
reciproc al popoarelor român și canadian și in interesul mai larg 
al dialogului Est-Vest, al păcii și al securității.

A dumneavoastră, sinceră.
- JEANNE SAUVE

Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională adresez Excelentei Voastre. în numele 
guvernului și poporului argentinian și al meu personal, cele mai 
sincere felicitări și urări pentru poporul dumneavoastră și feri
cirea dumneavoastră personală.

RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

’ Președintele Republicii Socialiste România

Este pentru mine o îndatorire militantă. în momentul în care 
poporul frate român celebrează a 40-a aniversare a revoluției sale, 
să vă adresez, in numele poporului revoluționar al Bourkina Faso, 
al Consiliului său National al Revoluției și in numele meu personal, 
felicitările noastre foarte vii și călduroase.

Mai mult decit un exemplu, experiența poporului român, hotă
rîrea sa de a se elibera de orice tutelă imperialistă constituie un 
far pentru toate popoarele lumii iubitoare de libertate, justiție 
și pace.

îmi este plăcut să constat. în această glorioasă împrejurare, 
evoluția pozitivă pe care o cunosc relațiile de prietenie, de solida
ritate militantă și de colaborare fructuoasă între cele două ponoare 
ale noastre, ale cărei baze ne preocupăm constant să ie întă
rim în serviciul țărilor noastre, pentru a contribui la edificarea 
unei lumi mai juste, liberă de orice dominație și exploatare.

Reiterindu-vă urările mele arzătoare de sănătate, prosperitate 
și de fericire continuă pentru dumneavoastră, de succese mereu 
mai mari pentru poporul frate al României, vă rog să acceptat). 
Excelență, asigurările foarte înaltei și militantei mele considerații.

Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției, 

Șeful Statului Bourkina Faso

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România.
Ziua națională a poporului român îmi oferă prilejul de a 

transmite Excelentei Voastre' sincerele noastre felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și 
prosperitate poporului român prieten.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Re
publicii Socialiste România vă rog. domnule președinte, să primiți 
călduroasele mele felicitări, precum și cele mai bune urări, atit 
pentru fericirea dumneavoastră personală, cît și a poporului 
român.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

f vcplpntpi Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră. îmi face 
o deosebită plăcere să vă transmit. în numele poporului din Jă- 
mahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, cele mai sincere feli
citări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire, 
precum și de progres și bunăstare poporului român prieten.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialista

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Marcarea celei. de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Româ

niei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelentei Voastre, gu
vernului și poporului român cele mai sincere felicitări și calda 
expresie a prieteniei din partea guvernului și poporului din Malta, 
precum și a mea personal.

Dorind sănătate Excelenței Voastre și continuă prosperitate. po
porului dumneavoastră, mă pronunț pentru întărirea pe mai de
parte a relațiilor apropiate dintre țările noastre, pentru bunăstarea 
reciprocă a celor două popoare și pentru realizarea păcii în 
întreaga lume.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, 
doresc să transmit Excelentei Voastre sincerele mele felicitări și 
Cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră, pentru fe
ricirea si prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării eliberării tării dumneavoastră, exprim 

Excelenței Voastre și poporului român urările mele cele mai bune 
de fericire și prosperitate.

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei 
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Excelenței Sale - î
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării sărbătorii naționale adresez Excelenței 

Voastre călduroasele mele felicitări. împreună cu cele mai bune 
urări de fericire pentru poporul României.

BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Comunitatea internațională se alătură jubileului națiunii române 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a victoriei în 
lupta eroică pentru eliberarea națională a României. îmi face 
plăcere să transmit Excelentei Voastre si. prin intermediul dum
neavoastră, guvernului și poporului român mărturia respectului și 
aprecierii noastre pentru excelentele dumneavoastră contribuții la 
pacea și buna înțelegere intre popoare.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru prosperi
tatea marii dumneavoastră țări, care a contribuit atît de mult 1* 
realizările Organizației Națiunilor Unite.

Cu cordialitate,
JORGE E. ILLUECA

Președintele Republicii Panama, 
Președintele celei de-a XXXVIII-a sesiuni 
a Adunării Generale a Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Singapore mi se alătură în a 
vă adresa. Excelenței Voastre și poporului român, felicitările noas
tre cordiale și cele mai bune urări cu prilejul Zilei eliberării tării 
dumneavoastră.

C. V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului australian și al meu personal doresc să 

adresez Excelenței Voastre felicitări cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de progres și 
prosperitate continuă pentru țara dumneavoastră.

NINIAN M. STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
în numele KOMEITO. doresc să vă adresez cordiale felicitări cu 

prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România și să transmit, totodată, cel mal profund oma
giu guvernului și poporului dumneavoastră.

Glorioasele dumneavoastră eforturi și realizări în direcția re
ducerii iiicordării dintre Est și Vest, printr-o diplomație si o poli
tică proprie și independentă, prin promovarea dezarmării nucleare 
sub control internațional, vor rămine întipărite pentru totdeauna, 
cu o admirație neclintită. în inimile popoarelor iubitoare de pace, 
eternă, din întreaga lume.

Sînt convins că o asemenea pace va aduce în mod inevitabil 
mai multă prosperitate nu numai celor două națiuni ale noastre, 
ci și popoarelor din întreaga lume.

în lumina celor de mai sus, dăm o înaltă apreciere participării 
țării dumneavoastră la cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olim
pice și rezultatelor remarcabile obținute la aceste jocuri.

Partidul nostru KOMEITO dorește să facă tot ceea ce îi stă în 
putință pentru promovarea și consolidarea pe mai departe a legă
turilor de prietenie dintre cele două națiuni.

Cu cele mai bune urări de deplină sănătate,

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Partidului KOMEITO — Japonia
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Manifestări omagiale consacrate marii 
sărbători naționale a poporului roman

Presa de peste hotare acordă în continuare 
spații ample cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă comună a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale Și Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste 
consacrată împlinirii a 40 de ani de la revolu
ția de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, mărețelor înfăptuiri ale

României socialiste în toate domeniile, vastei ac
tivități desfășurate de conducătorul partidului și 
statului nostru în favoarea păcii și înțelegerii in
ternaționale.

Mijloacele de informare în masă din diferite 
țâri ale lumii relevă bilanțul luminos al glorio
sului jubileu al patriei noastre, însemnatele 
realizări ale României socialiste in cele patru 
decenii de deplină libertate, independență și su

veranitate națională. Ele se fac ecoul prețuirii 
unanime a neobositei activități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dedicată împlinirii celor mai 
nobile aspirații și idealuri de progres și feri
cire ale poporului nostru, al inițiativelor în do
meniul dezarmării, colaborării și păcii, demersu
rilor sale statornice pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Ziarele din R.P. Bulgaria au con
sacrat spații ample cuvintării to
varășului Nicolae Ceausescu la Se
siunea solemnă din 2.2 august. Zia
rul „RABOTNICESKO DELO" a 
publicat un rezumat amplu al cu- 
vîntării conducătorului partidului 
si statului nostru sub titlul ..Pro
funde transformări revoluționare. 
Sesiunea solemnă de la București. 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu". Cotidianul scoate 
în evidență că secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român s-a referit pe larg la 
evenimentele din august 1944. care 
au constituit punctul de ple
care al unor profunde prefa
ceri revoluționare în societatea 
românească, a vorbit despre lupta 
P.C.R. pentru unirea clasei mun
citoare. a țărănimii si intelec
tualității, a tuturor forțelor na
ționale pentru apărarea interese
lor poporului, a integrității te
ritoriale a țării, despre marile în
făptuiri ale oamenilor muncii din 
România, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în edificarea 
noii orînduiri sociale.

Se relevă că. in comparație cu 
anul 1945, producția industrială a 
României a crescut de peste 100 de 
ori. producția industriei construc
țiilor de mașini de 400 de ori. a in
dustriei chimice de 1 000 de ori. as
tăzi fiind necesare numai 12 zile 
pentru ca economia românească să 
realizeze întregul venit național 
din ultimul an al războiului.

patru ani ai 
cincinal. participarea 

României la diviziu-

Sint subliniate pasajele din cu- 
vîntare care relevă că toate aceste 
mari succese demonstrează justețea 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, care are la bază socialismul 
științific, materialismul dialectic si 
istoric, aceste succese fiind posibile 
numai in condițiile socialismului. 
De asemenea, sint. scoase in evi
dență aprecierile din cuvîntare pri
vind succesele obținute de poporul 
nostru in primii 
actualului 
activă a _______  _ _____
nea internațională a muncii, cola
borarea în cadrul C.A.E.R. si acti
vitatea desfășurată de tara noastră 
pentru traducerea in viată a hotă- 
ririlor adoptate la Consfătuirea 
economică la nivel înalt a țărilor 
membre, sarcinile care stau în fața 
economiei naționale românești in 
anii următori, dezvoltarea ne care 
au cunoscut-o in anii socialismului 
gindirea tehnico-știirtțifică. învătă- 
miritul și cultura din tara noastră, 
atenția permanentă acordată de 
P.'C.R. creșterii nivelului de trai al 
poporului.

Referindu-se la problemele ac
tuale ale vieții internaționale — 
arată cotidianul bulgar — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat că în 
ultimii ani omenirea trece printr-o 
nouă perioadă de încordare, care 
pune în pericol pacea mondială. 
Principala problemă a contempora
neității este oprirea cursei înarmă
rilor si trecerea la dezarmare, in 
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră. Numai astfel va fi apărat drep
tul suprem al oamenilor — drep
tul la viată. Se relevă că tovarășul 
Nicolae'Ceaușescu a reafirmat po
litica P.C.R. de dezvoltare a rela
țiilor cu țările socialiste. în primul 
rînd cu cele vecine.'de întărire a 
solidarității si colaborării 
te țările socialiste, ceea 
mare importantă pentru 
ternatională. pentru 
prestigiului socialismului 
a politicii de colaborare

între toa
ce are o 
viata in- 
afirmarea 
în lume, 
si pace.

Sinteze largi din cuvîntarea ■ to
varășului Nicolae Ceaușescu au 
fost publicate si în celelalte ziare 
bulgare, sub titluri cum sint:.„40 
de ani de dezvoltare socialistă li
beră" („NARODNA ARMIA"). „O 
aniversare glorioasă" („NARODNA 
MLADEJ"), „Ani de progres in 
condițiile socialismului" („TRUD").

Sub titlul „Patru decenii ale noii 
Românii — profunde transformări 
social-economice", ziarul iugoslav 
„BORBA" a subliniat că, pină în 
anul 2 000, România va fi o tară.so
cialistă multilateral dezvoltată, cu 
o industrie automatizată, cu o agri
cultură care va produce peste 35 
milioane tone cereale, cu o supra
față locuibilă de 18 mp pe locuitor, 
cu un venit national pe locuitor de 
2—2,2 ori mai mare.

în cuvîntarea la Sesiunea so
lemnă. — menționează , ziarul 
iugoslav — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat rezultatele 
obținute de poporul român în cei 
40 de ani de la revoluția de elibe
rare socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă, subliniind că, 
dacă istoria s-ar putea întoarce 
înapoi, poporul român ar alege 
aceeași cale a dezvoltării socialis
te, singura cale care poate asigura 
o viată mai bună. prosperitate, 
creșterea nivelului de trai și inde
pendența.

„Borba" a subliniat că, în partea 
.referitoare la situația din lume, in 
cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se exprimă îngrijorarea 
României față de acumularea per
manentă a mijloacelor de distruge
re in masă, conducătorul partidului 
și statului român pronunțindu-se 
pentru înlăturarea pericolului 
izbucnirii unui nou război. Ziarul 
reia în citat sublinierea președin
telui Nicolae Ceaușescu potrivit 
căreia România întărește colabora
rea cu armatele țărilor socialiste, 
membre ale Tratatului de la Varșo
via. și este gata ca in caz de ne
cesitate să îndeplinească obligațiile 
ce-i revin in cadrul organizației.. în 
același timp. România se pronunță 
si militează consecvent pentru des
ființarea tuturor blocurilor. Pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a con
damnat cursa înarmărilor nucleare, 
afirmind că nu există nici o justi
ficare pentru intensificarea ei.

Vorbind despre relațiile interna
ționale ale tării sale — arată zia
rul iugoslav — președintele. Nicolae 
Ceaușescu a declarat că România 
acordă o mare însemnătate rela
țiilor cu țările socialiste și, in pri
mul rînd, cu vecinii, în acest cadru 
o atenție deosebită acordîndu-se 
dezvoltării relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare cu U.R.S.S. 
Președintele României a condam
nat comportarea țărilor bogate în 
criza economică mondială și s-a 
pronunțat pentru reorganizarea sis
temului monetar și înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale.

România se pronunță și acționea
ză consecvent pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările balcani
ce, pentru transformarea acestei 
regiuni intr-o zonă fără arme nu
cleare, fără baze militare1 străine 
— a relevat președintele Nicolae 
Ceaușescu..

„Borba" apreciază că pentru Iu
goslavia, România esțe un partener 
important politic si economic, in 
cadrul . relațiilor tradiționale de 
prietenie dintre cele două țări. Ba
zele dezvoltării colaborării s-au în
tărit permanent prin frecventele 

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Sesiunea solemnă consacrată aniversării 
revoluției de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă amplu 
și elogios prezentată și comentată în presa 

de pe toate meridianele

întilniri si schimburi de opinii la 
nivelul cel mai înalt care au con
tribuit concomitent la întărirea pă
cii si colaborării in lume. în mod 
deosebit la stabilitatea in Balcani, 
spațiu, in care cele două țări con
stituie un exemplu de colaborare 
și bună vecinătate.

Același ziar a informat pe larg 
despre parada militară si demon
strația oamenilor muncii de la 23 
August, din București, evidențiind 
că participanții au exprimat ata
șamentul fată de construcția so
cialistă a tării, fată , de libertatea 
si independenta patriei, fată de 
Partidul .Comunist Român si secre
tarul său general.

în continuarea relatărilor sale 
consacrate cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea so
lemnă. agenția CHINA NOUA a 
reluat pasaje ample, grupate tema
tic.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— se arată intr-una din relatări — 
a subliniat că marile realizări ale 
poporului român in anii construc
ției socialismului demonstrează cu 
puterea faptelor justețea politicii 
Partidului Comunist Român. Aces
te realizări au fost posibile numai 
in condițiile construcției socialiste, 
care asigură înfăptuirea celor mai 
nobile idealuri de dreptatq socială 
si națională, a celei mai umane so
cietăți din lume. Se relevă că. în 
continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a prezentat date ilustra
tive pentru'marile transformări pe 
care le-a cunoscut societatea româ
nească. subliniind că in anul .2000 
România va fi o tară socialistă 
multilateral dezvoltată.

într-o altă relatare consacrată 
problematicii dezarmării si secu
rității abordate in magistrala cu- 
vintare . a tovarășului N.ioolae 
Cdaușescu, agenția China Nouă 
pune în lumină aprecierea condu
cătorului partidului si statului nos
tru potrivit căreia oprirea înarmă
rilor, trecerea la dezarmară, in pri
mul rind- la dezarmare nucleară, 
constituie problema fundamentală 
a epocii noastre.

Avertizînd că existența blocurilor 
militare, cursa înarmărilor și. în
deosebi, a înarmărilor nucleare, 
care a luat proporții uriașe, a de
terminat creșterea continuă a pe
ricolului unui nou război mondial, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că România se pronunță și 
militează consecvent pențru- des
ființarea concomitentă atît a 
N.A.TO., cît și a Tratatului de la 
Varșovia, pentru desființarea blocu
rilor militare in general.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a chemat popoarele europene să 
facă totul pentru oprirea amplasă
rii rachetelor americane si a con- 
tramăsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor sovieto-america- 
ne in vederea realizării unui acord 
cu privire la eliminarea tuturor ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa și. apoi., a tuturor ar
melor nucleare. Popoarele, europe
ne trebuie să-și asume . o, răspun
dere mai mare și să acționeze cu 
toată hotărirea pentru schimbarea 
actualei situații de pe continentul 
european, pentru salvarea Europei 
de la distrugerea nucleară, pentru 
apărarea păcii, a vieții Si libertății 
tuturor popoarelor.

Agenția China 'Nouă prezintă, 
în continuare, pe larg, sublinierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind intensa activitate internațio
nală a României de dezvoltare ac
tivă a colaborării și relațiilor sale 
cu toate statele, fără deosebire de 

orînduire socială, mentionînd că 
României întreține relații cu 150 de 
state din întreaga lume. Se evi
dențiază faptul pă la baza tuturor 
raporturilor internaționale cu alte 
state România situează ferm prin
cipiile deplinei egglităti in drep
turi, respectului independentei si 
suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța.

Un spațiu larg este consacrat 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind stabilirea unei 
noi ordini economice internaționa
le, bazată pe echitate și egalitate. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
— se arată în relatarea. agenției 
chineze de presă —. a chemat 
țările în curs de dezvoltare să-și 
întărească solidaritatea și cola
borarea. să-și elaboreze o stra
tegie comună pentru a acționa cu 
rezultate mai bune în relațiile 
cu statele dezvoltate, în realizarea 
de noi progrese pe calea dezvol
tării lor economico-sociale. în a- 
celasi timp, țările bogate trebuie să 
înțeleagă că depășirea crizei eco
nomice, stabilitatea mondială nu 
pot fi asigurate fără lichidarea 
subdezvoltării, fără accesul la cu
ceririle științei și culturii al tu
turor popoarelor lumii.

Presa sovietică a informat despre 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă co
mună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Marii 
Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste consacrată 
împlinirii a 40 de ani de la în
făptuirea actului revoluționar de la 
23 August 1944. Ziarul sovietic 
„PRAVDA" și-a intitulat relatarea 
„Sesiune . festivă la București". De 
asemenea. „KRASNAIA ZVEZDA" 
a informat despre sesiunea so
lemnă.

La rindul său, TELEVIZIUNEA 
SOVIETICA a transmis imagini de 
la sesiunea solemnă de la Bucu
rești.

„Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le" este titlul unui articol apărut 
în publicația „SOLIDARITY UNI- 
VERSELLE", din Franța, care a 
dedicat un număr marii sărbători 
naționale a poporului român.

Apreciind că evoluția economiei 
mondiale și' mai ales situația eco
nomică gravă a țărilor in curs de 
dezvoltare impun necesitatea strin
gentă de a instaura relații noi 
intre state pentru a reincepe pro
cesul de dezvoltare si redresare e- 
conomică, publicația subliniază: 
Președintele Nicolae . Ceaușescu 
militează pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le, oferind propuneri și soluții 
realiste foarte prețioase. Desfășu- 
rind o intensă activitate teoretică 
și practică, președintele Se declară 
in favoarea promovării unui tip 
nou de relații între . state.

La cea de-a VI-a sesiune a 
U.N.C.T.A.D., care a avut loc. la 
Belgrad, in 1983. România s-a pro
nunțat pentru adoptarea. mai mul
tor măsuri urgente vizind solutio
narea crizei economice mondiale. 
Aceste măsuri vizează suprimarea 
barierelor protectionism si a dis
criminărilor comerciale si asigura
rea unui transfer de .tehnologii mo
derne prin sporirea fondurilor a- 
fectate ajutorării acestor țări, pre
cum și reducerea ratei dobînzilor.

România consideră că este nece
sar să se întărească solidaritatea si 
colaborarea intre țările in curs de 
dezvoltare si propune o conferință 
la nivel înalt a acestora, organiza-' 
tă in strînsă cooperare cu mișca
rea țărilor nealiniate. Această con
ferință ar urma să adopte un am
plu program de acțiune, pe termen 
lung și pe (termen scurt.

în centrul atenției mijloacelor de 
informare în masă din Zimbabwe, 
care in aceste zile au transmis co
mentarii și au publicat reportaje 
atît cu privire . la semnificația 
profundă a actului istoric de la 23 
August 1944, cit și la acțiunile or
ganizate în România și in Zim
babwe pentru marcarea marii săr
bători naționale a poporului român, 
s-a aflat magistrala cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea solemnă. Publicind pe pri
ma pagină pasaje ample din cuvin- 
tare. ziarul „THE HERALD" .a. evi
dențiat îndeosebi ideile referitoare 
la situația țărilor în curs de dez
voltare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — arată ziarul — a subli
niat că problemele subdezvoltării 
necesită o nouă abordare, avînd in 
yedere că toate tratativele purtate 
pînă acum, sub denumirea generică 
Nord-Sud, nu âu dus, practic, la 
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nici un rezultat. Se evidențiază, de 
asemenea, aprecierea că în mod 
deosebit este necesar să se găseas
că o soluție radicală problemei da
toriilor țărilor in curs de dezvolta
re. care reprezintă o grea povară 
pentru acestea.

TELEVIZIUNEA din Harare a 
transmis secvențe de la Sesiunea 
solemnă de la București, infăți- 
șîndu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timp ce rostea cuvin- 
tarea, reluind pasaje ample in co
mentariul difuzat cu acest prilej.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat cu prilejul Sesiunii solem
ne comune a C.C. al P.C.R., Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului 
Național al F.D.U.S.. pentru desfiin
țarea concomitentă a N.A.T.O. ,și a 
Pactului de la Varșovia — se subli
niază în relatarea agenției ..UNI
TED PRESS INTERNATIONAL". 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
omagiat rolul socialismului in-dez
voltarea tării sale și ’s-a pronunțat 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
eliminarea rachetelor americane și 
sovietice din Europa.'

Președintele României — se arată 
în ■ continuarea relatării U.P.I. — a 
evidențiat realizările economice ale 
tării in socialism, apreciind că pro
ducția industrială a crescut cu 
aproape 5 la sută în prima jumă
tate a anului 1984. iar cea de ce
reale este cea mai mare.de pină 
acum. Este reluată, in context, sub
linierea potrivit .căreia dacă, prin 
abstract, lumea s-ar întoarce îna
poi cu 40 de ani și România ar 
trebui să aleagă din nou calea de 
dezvoltare, ar fi aleasă, fără nici o 
rezervă, tot calea socialismului, 
s-ar merge cu hotărîre pe același 
drum, străbătut in ultimii 40 de ani. 
Asemeni lui Făt-Frumos din po
veste,- care — după cum se spu
ne — creștea într-o lună cit alții 
intr-un an. Româhiă crește astăzi 
din punct de vedere al producției 
industriale in numai trei zile si 
jumătate cît creștea în 1945 într-un 
an. a subliniat șeful statului român.

în relatarea sa. agenția „ASSO
CIATED PRESS" relev.ă că W:2- 
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că partidul comunist a fost 
principala forță care a determinat 
cotitura țării sale spre eliberare. 
Insurecția a fost organizată si con
dusă de P.C.R. — a arătat președin
tele Nicolae Ceaușescu. evidențiind 
că. înfăptuirea revoluției din'august 
1944 a constituit rezultatul luptei 
P.C.R.

întreaga armată, împreună cu 
gărzile patriotice au lichidat în 
cîteva zile unitățile militare ger
mane. . eliberînd Capitala si cea 
mai mare parte a tării. Președin
tele Nicolae Ceaușescu — preci
zează agenția — a aduS un înalt 
omagiu armatei române si gărzi
lor patriotice care s-au jertfit pen
tru libertatea si independenta pa
triei noastre si â arătat că poporul 
român omagială si cinstește arma
ta sovietică, ne ostașii sovietici 
care s-au jertfit pentru înfringerea 
fascismului.

în relatarea agenției FRANCE 
PRESSE se subliniază că tovarășul 
Nic.olae Ceaușescu a evidențiat ro
lul decisiv al Partidului Comunist 
Român in evenimentele de la 23 
August 1944, subliniind că semnalul 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă 1-ă constituit insurecția ar
mată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român. îrt alian
ță cu alte forțe politice, precum și 
cu armata. Este relevată, totodată, 
precizarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia presa din 
vremea aceea sublinia că alătu
rarea României coaliției antihitle
riste. a avut loc în condițiile cind 
încă nu se precizase soarta răz
boiului, cînd nu apărea clar victoria 
asupra fascismului.

RADIODIFUZIUNEA NIGERIA
NA a transmis o emisiune spe
cială in care au fost reliefate 
succesele obținute de ponorul ro
mân in perioada celor 40 de ani 
de muncă si viată liberă. îndeo
sebi după 1965, de cind la condu
cerea partidului si statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost evidențiate politica externă a 
tării noastre; principiile cane stau 
la baza relațiilor României cu sta
tele lumii, aplicarea consecventă a 
acestora de către statul român, 
precum si bogata activitate pe plan 
internațional desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele României, in interesul păcii și 
colaborării multilaterale cu toate 
popoarele lumii.

Postul' national de televiziune 
„NHK“ din Japonia a prezentat o 
emisiune specială dedicată zilei de 
23 August, avind pe generic por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în comentariul consa
crat celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de. eliberare socială și 
națională.' antifascistă si antiimpe
rialistă au fost subliniate idei din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la sesiunea solemnă de 
la București. Au fost evidențiate in 
mod deosebit pozițiile României so
cialiste în problemele dezarmării 
si blocurilor militare.

TELEVIZIUNEA MAROCANĂ a 
difuzat ample secvențe din timpul 
cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă de 
lâ București, de la parada militară 
si demonstrația oamenilor muncii, 
precum si de la alte manifestări 
desfășurate în capitala României, 
cu prilejul zilei de 23 August. ,

(Agerpres)
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In numeroase țări ale lumii continuă manifestările omagiale consa
crate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Silit 
relevate, in acest cadru, profundele transformări revoluționare înre
gistrate in (ara noastră in cele patru decenii care au trecut de la 
marele eveniment, subliniindu-se că etapa cea mai fertilă, cu cele mai 
semnificative înfăptuiri pe toate planurile, este cea de după 1965, de 
cind la cirma destinelor tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint 
puse in evidentă personalitatea prodigioasă a președintelui României 
socialiste, activitatea sa neobosită consacrată salvgardării păcii, înfăp
tuirii dezarmării, in special a dezarmării nucleare, instituirii linei noi 
ordini economice și politice internaționale.

MOSCOVA. — Trimisul Ager
pres. S. Morcovescu. transmite : La 
Casa Prieteniei Popoarelor din Le
ningrad. a avut loc o adunare a 
reprezentanților oamenilor muncii 
din acest mare oraș sovietic. Au 
participat reprezentanți ai comite
telor regional si orășenesc de 
partid, ai Comitetului executiv al 
sovietului orășenesc. Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie și 
ai filialei din Leningrad a' Asocia
ției; de prietenie sovieto-română. A 
luat. parte delegația Asociației de 
prietenie româno-sovietică. pre
zență. în aceste zile. în U.R.S.S.

în cuvintările rostite au fost e- 
Vocate însemnătatea actului <țe la 
23 August 1944, realizările remar
cabile .obținute de poporul român 
în. cei .40 de ani. îndeosebi în pe
rioada de după Congresul al 
IX-iea al P.C.R.. evoluția ascen
dentă a relațiilor de prietenie si 
colaborare, pe multiple planuri, 
dintre România si Uniunea Sovie
tică.

Au avut loc o gală de filme și 
un spectacol artistic.

■ în holul Casei prieteniei a fost 
amenajată o expoziție de fotografii 
înfățișind realizările poporului ro
mân și aspecte ale relațiilor româ- 
no-sovietice.

Sub egida Academiei de stiinte a 
U.R.S.S. și a Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii So
cialiste România, la Moscova a 
avut loc o conferință științifică. Au 
participat cercetători sovietici de 
la. Institutul de slavistică si balca
nistică. Institutul de economie a 
sistemului, mondial socialist ale 
Academiei de științe a U.R.S.S. și1 de 
la Institutul de istorie militară din 
U.R.S.S., precum si o delegație de 
cadre didactice si cercetători știin
țifici, din România.

Au fost prezentate comunicări 
despre rolul P.C.R. in organizarea 
și conducerea revoluției de elibe
rare socială si națională, antifas
cistă si antiimperialistă. condițiile 
interne si externe ale înfăptuirii 
actului de la 23 August 1944. rezul
tatele si perspectivele dezvoltării 
social-economice si culturale a tă
rii noastre, relațiile economice ale 
României cu Uniunea Sovietică și 
celelalte state socialiste. Comuni
cările au fost urmărite cu deosebit 
interes de participanti.

BEIJING. — La Muzeul de isto
rie a revoluției, din Beiiitig a a- 
vut loc vernisajul expoziției de fo
tografii „România 1944—1984. 40 de 
ani.de glorioase înfăptuiri".

La ceremonia inaugurală au par
ticipat Ji Pengfei, consilier de stat, 
Oian Qichen. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Lu Zhixian, 
adjunct al ministrului culturii. Li 
Qiang; președintele Asociației de 
prietenie China—România, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
ziariști, un numeros public.

în alocuțiunile rostite au fost 
subliniate succesele remarcabile 
obținute de poporul român. în cele 
patru decenii, in toate sectoarele 
vieții social-economice. A fost re
liefat rolul hotăritor al președinte
lui Nicolae Ceaușescu în mobiliza
rea eforturilor poporului român în 
vasta activitate de traducere în 
viată a Programului Partidului Co
munist Român.

BELGRAD. — în sălile Muzeu
lui revoluției popoarelor si națio
nalităților Iugoslaviei din Belgrad 
s-a deschis expoziția „România : 
1944—1984. 40 de ani de glorioase 
înfăptuiri".

La vernisaj a participat Dobri- 
voe Vidici. membru al Prezidiului 
C.C. al' U.C I.. Trpe Iakovlevski, 
secretar executiv al C.C. al U.C.I., 
Borislav Miloșevici. adjunct p.l se
cretarului executiv al C.C. al U.C.I.. 
Ratko Butulia, vicepreședinte al 
Adunării orașului Belgrad, Milan' 
Veres, adjunct al secretarului fe
deral pentru afacerile externe, 
conducători ai organizațiilor poli
tice și de masă, reprezentanți ai 
.Secretariatului .federal pentru afa
cerile. externe, generali' si ofițeri 
superiori, diolomati, oameni de cul- 

•tură. ziariști, un numeros public.

Libanul a cerut convocarea de urgentă 
a Consiliului de Securitate

Agențiile de presa
transmit

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Libanul a cerut întrunirea Con
siliului de Securitate într-o sesiune 
de urgentă pentru a examina „prac
ticile israeliene" si măsurile arbi
trare adoptate împotriva cetățenilor 
săi in sudul tării, regiune aflată sub 
ocupația forțelor armate ale Israe
lului din 1982 —. informează agen
ția M.E.N.. citind postul de radio 
Liban.

în acest sens — menționează 
M.E.N. —, șeful misiunii perma
nente a Libanului la O.N.U.. amba
sadorul Rachid Fakhouri. a adresat 
o scrisoare președintelui în exerci
țiu al Consiliului de Securitate,

Apel pentru intensificarea eforturilor în direcția 
promovării destinderii și cooperării internaționale

• Declarația ministrului de externe mexican
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Ministrul relațiilor externe 
al Mexicului. Bernardo Sepulveda, 
a lansat statelor lumii un apel la 
intensificarea eforturilor în, direcția 
promovării destinderii și cooperării 
internaționale la soluționarea dife
rendelor pe calea negocierilor, ca

Luînd i cuv'intul, Danita Abramo- 
vjei. directoarea muzeului, a subli
niat succesele remarcabile obținute 
de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. politica externă 
activă și constructivă a României 
socialiste, relațiile de prietenie și 
strinsă colaborare dintre România 
și Iugoslavia,

Cu același prilej s-a deschis o 
expoziție de carte social-politică, 
locul central ocupîndu-I lucrări din 
opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei academi
ciandoctor inginer Elena Ceaușescu.

SOFIA. în. sala „Gheorghi Kir- 
kov“ din Sofia a avut loc o aduna
re festivă în prezidiul căreia s-au 
aflat Ognian Doinov. membru ai 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B.. Ciudomir Alexandrov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C B., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Peko Ta- 
kov. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghi Gherghiev. prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C.B.. acad. Sava Ga- 
novski. membru la C.C. al P.C.B., 
președintele Asociației de prietenie 
bulgaro-română, Marii Ivanov, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

în expunerea prezentată de Gri
gor Stoicikov. membru supleant al 
Biroului Politic ăl C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.B.. s-a subliniat rolul 
hotăritor pe care îl au întîlnirile 
și convorbirile tradiționale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov in întărirea 
continuă a prieteniei și adincirea 
colaborării dintre cele două țări 
socialiste vecine.

Au fost. evidențiate pe larg me
ritele istorice ce revin Partidului 
Comunist Român în pregătirea și 
înfăptuirea actului de importantă 
capitală de la 23 August 1944, 
transformările revoluționare pe-; 
trecute in societatea românească in 
cele patru decenii care au trecut de 
l'a victoria revoluției'. puternica 
dezvoltare a industriei, agriculturii, 
științei, invătămintului și culturii 
în tara noastră in anii construc
ției socialiste.

La adunarea festivă a luat cu- 
vintul, de ■ ’asemenea, ambasadorul 
României- la Sofia, Liviu ’Minda,

VARȘOVIA. — în capitala R. P. 
Polone a avut loc o adunare festivă 
urmată de un concert. Au parti
cipat Miroslaw Milewski, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. Zbigniew Szalajda, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Czeslaw Bega. șeful secției 
externe, și Wladyslaw Loranc, 
șeful secției ideologice ale C.C. al 
P.M.U.P., Wincenty Lewandowski, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Mișcării Patriotice de Re
naștere, Națională, activiști ai C.C. 
al P.M.U.P. și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai întreprinderilor 
industriale varșoviene și ai organi
zațiilor de masă și obștești, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. Zbigniew Szalajda. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a subliniat importanta istorică a 
actului de la 23 August 1944. care 
a deschis calea unor profunde 
transformări de ordin politic, eco
nomic și social. El a relevat con
textul istoric și international în 
care P.C.R. a organizat și condus 
lupta maselor populare din Româ
nia impotriva fascismului, pentru 
eliberarea socială și națională. 
Vorbitorul a subliniat că. în cei 40 
de ani care au trecut. România s-a 
transformat într-o țară cu o. struc
tură economică modernă, care, in 
pofida situației economice compli
cate din lume, realizează, in conti
nuare, politica de dezvoltare rapi
dă. obtinind an de an creșteri ale 
venitului national, ale producției 
industriale și agricole.

Vorbitorul a dat o înaltă aprecie
re relațiilor de prietenie polono-

Leandre Bassole (Bourkina Faso). 
Ambasadorul libanez a precizat că 
tara sa are . în Vedere ' acțiunile Is
raelului in sudul Libanului, Valea 
Bekaa Si regiunea Rashaya. — izo
lată de restul tării. Consultările 
membrilor consiliului urmează să 
înceapă luni după-amiază. pentru a 
decide modalitățile reuniunii, care, 
probabil, va începe marți, precizează 
agențiile internaționale de presă.

Președintele Libanului. Amin Ge- 
mayel, a cerut tuturor liderilor po
litici să se unească „pentru a pune 
capăt ocupației israeliene. oricare ar 
fi sacrificiile făcute" .— menționează 
agenția France Presse.

factori indispensabili ai coexistentei 
pașnice — informează agenția Pren- 
sa Latina. într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, el a subliniat ne
cesitatea respectării stricte a drep
tului fiecărei țări de a-si. exercita 
suveranitatea politică si economică, 
fără nici un amestec din afară. 

române, a exprimat hotărirea de a 
extinde și aprofunda colaborarea 
dintre țările noastre socialiste, 
imbogățind-o cu conținuturi noi. și 
a subliniat că vizita de prietenie a 
delegației de partid și de stat ro
mâne. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . efectuată în 
luna iunie, a deschis perspective 
noi priyind adincirea legăturilor 
strinse dintre țările, și popoarele 
noastre. „Noi. polonezii, nutrim 
sentimente de respect și apreciem 
realizările României, care sint re
zultatul muncii poporului român 
prieten, constructor al noii socie
tăți. sub conducerea P.C.R. Cu 
prilejul acestei mari sărbători, po
porul polonez a .transmis P.C.R., 
conducătorului partidului și statu
lui român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, clasei muncitoare și în
tregului popor român urări de 
deplină prosperitate, de noi si mă
rețe înfăptuiri", a spus vorbitorul 
in încheiere.

FRAGA. .— La ambasada țării 
noastre din Praga a fost organizată 
o recepție.

Au participat Alois Indra, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Adunării Federale. 
Josef Korcak. membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C.. vicepreședinte 
al Guvernului cehoslovac, preșe
dintele guvernului R.S. Cehe. Jin- 
drich Polednik. secretar al C.C. al 
P.C.C., Marie Kabrhelova. membră 
a Secretariatului C.C. al P.C.C., 
președinta C.C. al Uniunii Femei
lor Cehoslovace. Rudolf Rohlicek și 
Matej Lucan, vicepreședinți ai gu
vernului cehoslovac. Vaclav David, 
Dalibor Hanes si Jaroslav Srb. vi
cepreședinți ai Adunării Federale. 
Vlastimil Ehrenberger, ministrul 
combustibilului si energeticii. Vla
dimir Blazek, ministrul transpor
turilor, ' Milan Klusak. ministrul 
culturii al R. S. Cehe, Ladislav 
Treska, ministrul agriculturii și 
alimentației al R. S. Cehe, Jindrich 
Rehorek. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe., șefi de sec
ții de la C.C. al P.C.C.. conducă
tori ai unor instituții centrale, oa
meni de artă ziariști.

Au fost prezenti. de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în capitala cehoslovacă, alți 
membri ai corpului diplomatic.

TIRANA. — Ambasadorul Româ
niei la Tirana a oferit o re
cepție la care au participat 
Shane Korbeci. ministrul co
merțului exterior. Luan Babameto, 
ministrul comunicațiilor, Sokrat 
Plaka, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Marko Xega, ad
junct al ministrului'comerțului ex
terior, Lutfulla Ceka, adjunct al 
ministrului sănătății, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului 
Exterior, personalități din dome
niile vieții științifice, artistice și 
culturale, șefi ai misiunilor diplo- , 
matice acreditați iii Albania.

LONDRA. — Ambasada Româ
niei la Londra a oferit o re
cepție la care au ■ participat 
Bernard Weatherill. spicherul 
Camerei Comunelor din parla
mentul britanic, baroana Young, 
ministru secretar de stat la Minis
terul de Externe, Peter Carley, 
subsecretar de stat la Ministerul 
Comerțului și Industriei, președin
tele părții britanice . in Comisia 
mixtă guvernamentală de colabo
rare economică și cooperare indus
trială și tehnologică româno-brita- 
nică.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai celor două camere ale 
parlamentului, reprezentanți din 
conducerea unor partide politice si 
organizații obștești, funcționari su
periori din Ministerul de Externe 
și Ministerul Comerțului și Indus
triei. precum și din alte instituții 
centrale britanice.

I

BOGOTA. -
centrală din . ... 
biei. Bogota, a fost 
„Săptămina culturală 
că". Manifestarea a. __  __
chisă de prof. dr. Jorge Enrique 
Milina, președintele Asociației uni
versităților columbiene si al Con
siliului național al rectorilor, care 
a relevat însemnătatea actului de 
la 23 August 1944, precum și succef 
sele obținute de popo.rul român în 
construcția socialismului.

La Universitatea 
capitala Colum- 

inaugurată 
româneas- 
fost des-

DELIII. — La Ambasada Româ
niei din Delhi a avut loc o con
ferință de presă, in cursul căreia 
au fost, evidențiate importanța ac
tului istoric de la 23 August 1944, 
profundele transformări cunoscute 
de țara noastră in ultimii 40 de ani.

1

PRIMIRE LA BEIJING. Premie
rul Consiliului de Stat al R P. 
Chineze. Zhao Ziyang, l-a ’ primit 
ne Jozsef Marjai. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un-, 
gare. care întreprinde o vizită în 
R.P. Chineză. Convorbirea a pri
lejuit un schimb de vederi în pri
mul rind in probleme ale relații
lor dintre Cele două țări, relatează 
agențiile M.T.I. si China Nouă.

CONVORBIRI. La Geneva au 
fost reluate convorbirile afgano- 
pakiștaneze prin mijlocirea repre
zentantului personal al secretaru
lui general al O.N.U.. Diego Cor- 
dovez. transmite agenția T.A.S.S. 
Delegația afgană este condusă de 
ministrul afacerilor externe. Shah 
Mohammad Dost, iar cea pakista
neză de ministrul de externe. Sa- 
hibzada Yakub Aii Khan.

desemnarea membrilor unui 
„Parlament" tricameral 

reprezentat, in cele din urmă, 
test elocvent al lipsei de popu-

PRETINSELE ALEGERI orga-
• nizate de rasiștii sud-africani pen

tru

Iașa-numit 
au 
un

Ilaritate a regimului de la Pretoria t 
in rindul maselor. Potrivit cifre- I 
lor oficiale difuzate la Johannes- ‘ 
burg, participarea la vot a alegăto-

Irilor a fost de 30 la sută, astfel I 
incit rezultatul scrutinului este — | 
si din acest punct de vedere — to- 

j^tal nereprezentativ. j

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Seintell nr. 1. Tel. '7 60 io. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și dlfuzorlt din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESITLATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

mare.de
ani.de

