
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al ziarului grec „Ta Nea"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă dimineața, la Sna-

gov, pe Constantin Galanopoulos, 
trimisul special al ziarului grec „Ta 
Nea".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru cotidianul „Ta Nea“.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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INTERVIUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului francez „Le Figaro"
COMUNICAT

Potrivit Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. ai 
P.C.R., Consiliului de Stat și Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național ai Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, în ziua 
de 22 august a.c., ora 16,30, va 
avea loc, în Sala Palatului Re
publicii Socialiste România,

Sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste consa
crată împlinirii a 40 de ani de la 
înfăptuirea actului revoluționar 
de la 23 August 1944.

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 8 august, pe Jean Miot, director 
delegat al cotidianului francez „Le Figaro", și pe Michel Pierre Hamelet, 
vicepreședinte al consiliului de administrație, consilier permanent al zia
rului, cărora le-a acordat următorul interviu :

ISTORICUL EVENIMENT DE LA 23 AUGUST
-act revoluționar cu profunde implicații

și amplu ecou internațional
început de eră nouă în istoria po

porului român, actul revoluționar de 
la 23 August 1944, pregătit și înfăp
tuit sub conducerea Partidului Co
munist Român, s-a numărat, prin 
consecințele sale strategice si politi
ce. printre evenimentele decisive ale 
celui de-al doilea război mondial, 
însemnătatea internațională a revo
luției române din august 1944 a 
decurs din funcția geo-strategică a 
țării noastre in contextul militar și 
politic din vara acelui an. Primul 
element definitoriu al acestor funcții 
era prezența in spațiul românesc a 
„Porții Focșanilor" (aliniamentul 
Focșani — Nămoloasa —Galați), con
siderată de experți drept una dintre 
cele mai puternice poziții de apărare 
strategică din Europa. Atit în planu
rile de război ale înaltului coman
dament german, cit și in acelea ale 
dictatorului Ion Antonescu, alinia
mentul amintit era socotit a fi in 
măsură să bareze inaintarea Armatei 
roșii, în cazul ruperii dispozitivului 
german din nordul Moldovei, in di
mineața zilei de 23 August 1944 (mai 
exact, la ora 11,20), generalul Hans 
Friessner, comandantul grupului 
german de armate „Ucraina .de sud" 
(care opera pe teritoriul României) 
a raportat că poate menține acest 
aliniament de o însemnătate atit de 
mare. Al doilea element definitoriu 
al funcției geo-strategice a Româ
niei îl constituia străbaterea terito
riului ei de către două axe continen
tale : una în direcția Europei de sud- 
est, alta — prin Cimpia panonicâ —■ 
în direcția Europei centrale. Dacă 
„Poarta Focșanilor" era deschisă, 
aceste două direcții de înaintare erau 
și ele deschise trupelor sovietice.

Revoluția română din august 1944, 
operă a întregului popor român, care 
a găsit in Partidul Comunist Român 
exponentul cel mai hotărit și cel mai 
brav, a afectat toate aceste elemente 
constitutive ale funcției geo-strate
gice amintite. Grație acțiunii rapide 
și curajoase a armatei române și a 
formațiunilor de luptă patriotice, 
directivele lui Hitler din 23 și 26 
august privind reprimarea revoluției 
române și menținerea aliniamentului 
Focșani—Nămoloasa—Galați nu au 
putut fi executate. Marea performan
ță de a fi creat „cel mai larg fianc 
cunoscut in războiul modern" (pen
tru a relua formula istoricului mili
tar britanic B. H. Liddell Hart) prin

deschiderea „Porții Focșanilor" este 
opera revoluției române din august 
1944. Făcînd imposibilă menținerea 
aliniamentului Focșani—Nămoloasa— 
Galați de către trupele hitleriste, ac
țiunea României a anihilat pilonul 
de bază al sistemului militar al Rei- 
chului nazist din sud-estul Europei, 
care a sfirșit prin a se dezagrega. 
Prăbușirea dispozitivului german din 
această parte a continentului a oferit 
Armatei roșii posibilitatea unei 
înaintări rapide pe cele două direcții 
strategice menționate mai sus. Revo-
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Suția română din august 1944 a avut 
astfel un puternic impact asupra des
fășurării celui de-al doilea război 
mondial, calculele făcute de specia
liști — prin compararea ei cu un șir 
de operații ale forțelor militare ale 
Națiunilor Unite — dovedind că ea 
a grăbit înfringerea Germaniei hi
tleriste cu 200 de zile.

însemnătatea internațională a ac
țiunii României a fost prompt 
percepută de observatori și comen
tatori militari și politici de pretutin
deni, care au relevat, încă din pri
mele ore ale declanșării revoluției 
române, că ea va influența puternic 
desfășurarea operațiunilor militare 
din Europa și că va precipita înche
ierea lor prin victoria Națiunilor 
Unite.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Importanța actului de la 
23 August din România in zdrobirea 
mașinii de război hitleriste s-a bucu
rat de o largă recunoaștere și apre
ciere din partea opiniei publice in
ternaționale".

Este semnificativ pentru rapidita
tea cu care s-a răspindit vestea 
despre acțiunea curajoasă a poporu
lui român că postul de radio Londra

(B.B.C.), încă in emisiunea sa în 
limba română de la ora 23, a 
anunțat decizia României privind 
„începerea luptei alături de Națiu
nile Unite, împotriva inamicului co
mun". Cîteva ore mai tîrziu, a- 
genția Reuter a transmis un co
mentariu in care analiza implica
țiile strategice ale întoarcerii arme
lor de către România împotriva Ger
maniei hitleriste : „Drumul spre 
Bulgaria, Iugoslavia de est si Unga
ria este deschis. De asemenea. Du
nărea este deschisă Armatei roșii, 
iar Cimpia ungară și Budapesta sini 
acum direct amenințate. Un număr 
nespecificat de divizii (române — 
n.n.) sint la dispoziția comandamen
tului sovietic". Concluzia comenta
riului era : „Consecințele pentru 
viitorul mers al războiului sint 
incalculabile". Aceeași idee, expri
mată in alți termeni, se regăsește in 
paginile ziarului „New York Times" 
din 25 august 1944, care conchidea și 
el, la capătul unei analize a mutații
lor strategice și politice declanșate 
de acțiunea României, că istoria o 
va consemna ca „unul din evenimen
tele decisive ale întregului război".

Mijloacele de comunicare in masă 
au acordat un spațiu amplu eveni
mentelor din România ; de o parte și 
de alta a frontului, cu satisfacție sau 
cu minie — evident, in funcție de 
apartenența la una sau alta din cele 
două tabere aflate în conflict — ca 
și in țările neutre, presa și radioul 
au subliniat că urmările actului de 
la 23 August 1944 vor fi considera
bile pentru deznodămintul conflictu
lui. Mulțimea mărturiilor de acest 
fel face anevoioasă selecția. Ast
fel, spre exemplu, la 24 august 
1944. radio Londra anunța, la ora 
5,15, că „România a trecut acum in 
rindul Națiunilor Unite care luptă 
azi pentru civilizație și împotriva 
stăplnirii Europei de către germani... 
Fapta Româ.niei constituie un act de 
mare cura) și acest act va grăbi 
sfirșitul războiului".

La 27 august, postul de radio Mos
cova aprecia că „Ieșirea României 
din Axă are o importantă covârșitoa
re nu numai pentru această țară, ci 
pentru întreg Balcanul, deoarece prin 
această lovitură se prăbușește în
tregul sistem de dominație german
(Continuare in pag. a IV-a)

LA POSTURILE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Luni, 20 august a.c., in ju
rul orei 9,30, posturile de ra
dio și televiziune vor trans
mite direct festivitatea des
chiderii oficiale a Expoziției 
„Dezvoltarea economico-so- 
cială a României", organiza
tă cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă din România.

SUB CONDUCEREA 
ÎNȚELEAPTĂ 

A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE' CEAUSESCU, 

ROMÂNIA SOCIALISTA 
- TARĂ CU REALIZĂRI 
ISTORICE, PROMOTOA
RE A UNEI POLITICI DE 
PACE, COLABORARE ȘI 

PROGRES

Ample comentarii în presa 
din diferite țâri ale lumii 
în preaj'ma marii sărbători 
naționale a poporului 

român

în pagina a V-a

; LA TOKIO A APĂRUT 

VOLUMUL

Elena Ceaușescu:
„Polimerizarea 
stereospecifică 
a izoprenului"

In pagina a Vl-a

Grandioase ctitorii ale „Epocii Ceaușescu1*,

monumente ce vor dăinui peste veacuri
Orinduirea pe care o făurim, a socialismului 

și comunismului, și cu deosebire „Epoca 
Ceaușescu", va rămine în istorie ca fiind, față 
de toate perioadele istorice de pînă acum, cea 
mai bogată in realizări. Este epoca revoluției 
socialiste, a unor transformări radicale în toate 
domeniile vieții, epoca făuririi și desăvîrșirii 
noii societăți. Este epoca dezvoltării puternice 
a forțelor de producție, a edificării unei înflori
toare civilizații socialiste, a deplinei valorificări 
a bogățiilor și energiilor materiale și umane 
ale'acestui pămint. Este, de asemenea, epoca 
afirmării puternice a democrației socialiste și a

umanismului revoluționar, a dezvoltării multila
terale a personalității. In acest eroic interval is
toric, orașele și satele și-au schimbat înfățișa
rea, dobindind insemnele de noblețe ale unei în
floriri fără precedent.

Am amintit toate acestea pentru a sugera 
grandioasele prefaceri în toate domeniile 
și pe întregul pămint românesc. Dar, 
există, in acest context, și unele creații 
monumentale, ce se disting in chip deosebit, 
și care, pe lingă valoarea lor strict funcțională, 
pe lingă rolul ce îl îndeplinesc in ansamblul

vieții economice și sociale, au și o aleasă 
semnificație simbolică pentru eforturile, pen
tru capacitatea de creație a poporului nostru, 
condus de partidul comuniștilor, de gîndirea 
președintelui țării, Nicolae Ceaușescu, pe cel 
mai rodnic drum al progresului, spre împlinirea 
aspirației și a vocației sale constructive.

Citeva dintre construcțiile ce vor 
dăinui peste vremi, pe pămintul patriei, 
ca monumente reprezentative ale gran
dioasei „Epoci Ceaușescu" - in pagi
nile I! și III.

ÎNTREBARE : In momentul 
in care România se pregătește 
să sărbătorească a 40-a ani
versare a eliberării sale, care 
sint principalele realizări și 
perspectivele de dezvoltare ale 
țării dumneavoastră ? In acest 
context, v-am ruga să vă refe
riți și la problema datoriilor 
externe, problemă care, in ac
tualele împrejurări ale crizei 
economice mondiale, preocupă 
numeroase țări ale lumii. Este 
România pe cale să-și rezolve 
datoriile externe, și in ce fel ? 

RĂSPUNS : România va sărbători 
in această lună 40 de ani de la re
voluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistâ. 
Intîmpinăm această aniversare cu 
rezultate foarte importante, in toate 
domeniile. Venitul național este în 
acest an de 32 de ori mai mare decit 
în 1945, iar producția industrială de 
peste 100 de ori mai mare. Sint ra
muri, cum este chimia, care au cres
cut de peste 1 000 de ori — dar a- 
ceasta arată nivelul scăzut al indus
triei noastre de atunci. Industria 
construcțiilor de mașini a crescut de 
peste 400 de ori, iar industria meta
lurgică de peste 100 de ori. Din 
punctul de vedere al producției de 
metal pe locuitor ocupăm locul 8 in 
lume. Producția agricolă este de 
peste 7 ori mai mare decit în 1945.

To.todată. am reușit să dezvoltăm 
puternic știința. învătămîntul. cul
tura. Considerăm că aceste sectoare 
au un rol determinant în asigurarea 
progresului fiecărui popor și, mai cu 
seamă. în făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate pe care o 
realizăm in România.

Pe baza creșterii puternice a for
țelor de producție, a dezvoltării sus
ținute a economiei naționale, am pu
tut realiza mijloacele materiale și 
financiare necesare asigurării pro
gresului economic și social al între
gii țări. în ultimii 20 de ani am alo
cat, anual, circa o treime din veni
tul național in «scopul dezvoltării. In 
același timp, am acordat fonduri im
portante pentru creșterea nivelului

de trai al poporului. Se pot vedea 
construcțiile industriale, agricole, so- 
cial-culturale, inclusiv locuințele, ri
dicate in acești ani in întreaga tară. 
Cel mai bine vorbește despre aceasta 
faptul că peste 80 la sută din popu
lația țării s-a mutat în locuințe noi. 
Realizăm astăzi la fiecare trei mi
nute și jumătate un apartament, pe 
care-1 dăm in folosință.

Ne propunem să continuăm acest 
ritm de dezvoltare. Pentru Con
gresul al XHI-lea am elaborat deja 
Directivele dezvoltării economico- 
sociale a țării în perioada următoare, 
pe care le vom publica la începutul 
lunii septembrie.

In ce privește problema datoriilor 
și a crizei economice mondiale. Așa 
cum este bine cunoscut, criza econo
mică a afectat toate țările, iar poli
tica monetară financiară internațio
nală, îndeosebi rata excesiv de mare 
a dobinzilor, a produs multe greutăți, 
mai ales țărilor în curs de dezvoltare.

în aceste condiții, România a luat 
o serie de măsuri pentru a asigura 
continuarea activității economice și 
depășirea influențelor crizei. In anii 
1981—1982 am realizat un ritm de 
creștere de 2,8 la sută, în 1983 de 
4,8 la sută, iar pe primele 6 luni din 
acest an un ritm de circa 5 la sută; 
avem perspective să încheiem anul 
in curs cu un ritm de dezvoltare a 
industriei de circa 6 la sută.

Am reușit să achităm o parte im
portantă din datoriile externe. Ne-am 
propus ca, în cițiva ani, să lichidăm 
complet — poate chiar înainte de 
termen — toate aceste datorii. Și 
realizăm aceasta avind în vedere do- 
binzile excesiv de mari, care fac, 
practic, inacceptabile creditele.

Economia noastră națională dis
pune de forța necesară care ne dă 
posibilitatea să realizăm acest obiec
tiv și să ne asigurăm, totodată, și 
mijloacele necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale, inclusiv ridicării ni
velului de trai al poporului. Pentru 
a exemplifica acest lucru voi da un 
exemplu. Incepind din septembrie 
1983, am trecut la majorarea retri
buțiilor tuturor categoriilor de oa

meni ai muncii și a pensiilor. Aceas
tă. majorare s-a încheiat la 1 august 
anul acesta. In urma acestei majorări, 
retribuția reală a întregului personal 
muncitor crește cu circa 5,6 la sută, 
iar pensiile reale cu circa 5 la sută, 
în acest cadru, cresc ceva mai mult 
retribuțiile mai mici și pensiile mai 
mici. însăși realizarea acestor mă
suri, în condițiile cind in multe țări, 
inclusiv dezvoltate, are loc o redu
cere a veniturilor oamenilor muncii, 
demonstrează forța economiei noas
tre socialiste, capacitatea ed de a 
depăși greutățile și de a asigura dez
voltarea în continuare a întregii țări.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ati inaugurat recent Ca- 

, naiul Dunăre — Marea Neagră. 
Este o mare operă românească. 
Această operă mare va permite 
o dezvoltare foarte puternică a 
comerțului României cu alte 
țări. Legat de aceasta, se are in 
vedere și dezvoltarea in conti
nuare a portului Constanța, pen
tru a-l transforma intr-un 
mare port de comerț interna
țional, pentru dezvoltarea co
merțului liber international!

RĂSPUNS : Intr-adevăr, in aces4 
an am dat în folosință Canalul Du
năre—Marea Neagră, a cărui reali
zare a inceput în 1977 și a cerut efor
turi însemnate din partea întregului 
nostru popor. Construind Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, am avut în 
primul rind în vedere necesitatea de 
a satisface cerințele proprii ale eco
nomiei naționale ; dar am avut, 
totodată, in vedere și crearea condi
țiilor pentru folosirea acestei linii 
de comunicație pentru dezvoltarea 
comerțului internațional. Vrem să 
completăm acest canal cu o linie de 
feribot spre Turcia și să scurtăm 
astfel mult drumul spre Orientul 
Mijlociu.

Vom asigura, de asemenea, dezvol
tarea portului Constanța pînă Ia un 
nivel de oirca 150 milioane tone ca
pacitate — și avem in vedere ca o 
parte din această capacitate, cu spa
țiul necesar, să fie alocată pentru o 
zonă a comerțului .liber. Discutăm 
deja cu unele companii și state în 
vederea realizării unor înțelegeri in 
această privință. Deși canalul abia 
a intrat în funcțiune, există însă un
(Continuare în pag. a V-a)

INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat pentru Societatea japoneză de televiziune 
„AII Nippon News Network"

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, a primit, la 10 august, pe Nobuhisa
Fujiyama, trimis special al Societății de televiziune „Aii Nippon News
Network", căruia i-a acordat următorul interviu ;

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, interzicerea armelor nu
cleare și dezarmarea generală 
sint dorințe de importanță capi
tală ale lumii noastre. Totuși, 
convorbirile dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite privind 
dezarmarea nu vin in intimpi- 
narea speranțelor omenirii, iar 
confruntarea pare să devină mai 
acută decit oricind. Vă rugăm 
să. ne prezentați opinia dum
neavoastră fată de această si
tuație. Ce măsuri ar putea fi 
întreprinse pentru reluarea cu. 
succes 'a tratativelor ?

RĂSPUNS : Intensificarea cursei 
înarmărilor și, îndeosebi, a înarmă
rilor nucleare a dus la creșterea con
siderabilă a pericolului unui nou 
război mondial, care, in mod inevita
bil, s-ar transforma intr-un război 
termonuclear. Intr-un asemenea 
război nu vor exista nici învinși, nici 
învingători — și, avind în vedere ca
racterul deosebit al armelor nuclea
re, este în pericol insăși existența 
civilizației și a vieții pe planeta 
noastră.

De aceea, problema fundamentală 
a epocii noastre este aceea a dezar
mării, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, apărarea dreptului su
prem al oamenilor la viată, la exis
tentă. la pace.

Avind in vedere trecerea la am
plasarea de către Statele Unite ale 
Americii a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa și 
la realizarea de către Uniunea So
vietică a contramăsurilor nucleare, 
situația s-a agravat si mai mult. 
Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane si a contramă-

surilor sovietice, pentru reluarea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 
si Statele Unite ale Americii, în ve
derea realizării unui acord privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune si apoi a tuturor arme
lor nucleare. în general, considerăm 
că este necesar ca aceste două mari 
puteri nucleare să reia tratativele in 
toate domeniile armelor nucleare și 
să se ajungă Ia o conferință, cu 
partiiciparea tuturor statelor nuclea
re. in vederea opririi producerii de 
noi arme nucleare, a trecerii la re
ducerea treptată, pină la eliminarea 
completă, a armamentelor nucleare.

Avind în vedere că armele nuclea
re pun in pericol viața tuturor po
poarelor. considerăm că toti șefii de 
state, toate guvernele si toti oame
nii politici, toate popoarele trebuie 
să-si asume o răspundere mai mare 
si să acționeze pentru realizarea 
dezarmării, și. in primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru asigu
rarea păcii. Aceasta răspunde inte
reselor fiecărui popor, ale Păcii și 
colaborării internaționale.

ÎNTREBARE : Știm că Româ
nia face parte din Tratatul de la 
Varșovia și, in același timp, 
desfășoară o politică proprie, de 
pe o poziție independentă. Care 
este, domnule președinte, opinia 
dumneavoastră in această ches
tiune ?

RĂSPUNS : înființarea blocurilor 
militare a avut loc intr-o perioadă a 
„războiului rece". Se poate spune că 
nici chiar in acele impi’ejurări nu 
erau necesare aceste blocuri militare, 
iar in condițiile de astăzi existența 
blocurilor militare nu face decit să 
mărească pericolul încordării și 
războiului.

Intr-adevăr, România este membră

a Tratatului de Ia Varșovia, dar ac
ționează în mod ferm pentru a se 
ajunge la diminuarea continuă a 
rolului blocurilor militare si la des
ființarea concomitentă a celor două 
blocuri.

în acest sens, aș dori să menționez 
că statele participante la Tratatul de 
la Varșovia s-au pronunțat de mal 
multe ori, inclusiv în acest an, pen- 
tru desființarea concomitentă a celor 
două blocuri militare.

Subliniez, încă o dată, că este ne
cesar să realizăm asemenea relații de 
încredere și colaborare care să ducă 
la eliminarea ’blocurilor militare, și 
în Europa, dar și in alte părți ale 
lumii.

ÎNTREBARE : Cum apreclați, 
domnule președinte, stadiul ac
tual al relațiilor româno-japo- 
neze și cum vedeți evoluția lor 
viitoare ?

RĂSPUNS ; Relațiile româno-japo- 
neze au cunoscut o dezvoltare pu
ternică în multe domenii de activi
tate, și în primul rînd în domeniul 
economic. Consider insă că sint încă 
mari posibilități pentru o extindere 
a acestei colaborări, in interesul ce
lor două țări și popoare.

în același timp, aș dori să mențio
nez contactele la diferite niveluri 
existente intre statele noastre, pozi
țiile apropiate și — citeodată — chiar 
identice asupra unor probleme in
ternaționale. îndeosebi aș menționa 
pozițiile identice cu privire la nece
sitatea dezarmării, și in primul rind 
a dezarmării nucleare, la promo
varea unei politici de colaborare. Ia 
asigurarea păcii întregii lumi.

Pe această bază, considerăm că po
poarele noastre, guvernele celor două 
țări pot să-și aducă o contribuție im
portantă la soluționarea gravelor 
probleme internaționale, la reluarea 
politicii de destindere, de colabora
re, de independență a popoarelor fi 
de pace.

Aș dori să urez poporului japonez 
multă prosperitate și pace 1

Combinatul siderurgie Galați : o puternică și modernă cetate industrială, una dintre cele mal mari Investiții, construcție monumentală a acestor an!
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40 DE ANI DE MARI IZB1NZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

Construcția celei mai mari și mai impunătoare 
dintre cele 70 de hidrocentrale înălțate în anii 
socialismului și aflate acum în funcțiune - com
plexul hidroenergetic și de navigație Porțile de 
Fier I, realizat in colaborare cu R.S.F. Iugoslavia 

— a durat 10 ani, a cerut un uriaș volum de lucrări

Orașele înnoite si noile orașe ale tării» » 9 »
Sigur că noul centru al Craiovei, apă

rut pe locul vechii străzi a Unirii, are, prin 
dimensiuni și originalitate, prin estetica sa, o 
valoare deosebită, inspirind monumentalitate. 
Am ales însă Craiova aproape întîmplător, 
nedreptățind, poate, alte orașe în care s-au 
construit asemenea ansambluri arhitectonice,

Porțile de Fier I
executate de 10 000 de constructori și a înglobat 
efortul altor sute de colective muncitorești din 
țară. Epopeea construcțiilor hidroenergetice din 
România, parte integrantă a operei de industria
lizare socialistă, a crescut în amploare după Con
gresul al IX-lea al partidului și continuă prin 

cum ar fi Pitești, lași, Constanța, Rîmnicu-Vilcea, 
Bacău, Tulcea, Alba lulia, Zalău, Miercurea-Ciuc 
și atîtea altele. Grandioasă ctitorie a „Epocii 
Ceaușescu" este întregul program al construcției 
de locuințe din România, de renaștere și redi- 
mensionare, după rigorile urbanisticii moderne, a 
tuturor orașelor țării. Cele peste două milioane de 
apartamente construite din fondurile statului intre 

alte 40 de hidrocentrale aflate acum în execu
ție, pe Dunăre, pe Olt, pe Șiret, pe Riul Mare, 
pe Someș, pe Cerna, pe Argeș, pe Buzău... 
Monumentale edificii ale energeticii, ale geniu
lui constructiv românesc, ridicat la adevărata sa 
putere de creație în anii „Epocii Ceaușescu".

anii 1966-1983 (între 1950-1965 se construiseră 
370 285), constituind ansambluri arhitectonice 
înzestrate cu toate dotările sociale și culturale 
necesare, au schimbat practic structura și înfă
țișarea orașelor, ca și condițiile de viață a 
milioane și milioane de oameni. In România, 
peste 80 la sută din populație s-a mutat în 
casă nouă.

Transfăgărășanul
Denumirea în cod : DN 7 C. Denumirea sa comple

tă : „Drumul monumental Transfăgărășan". Inițiativa de 
a se construi această temerară traversare a Carpaților 
a aparținut secretarului general al partidului. Denu
mirea de „drum monumental" nu este o metaforă. Ea 
se impune ca o realitate în fața oricui străbate acest 
traseu. Săparea Transfăgărășanului in stîncile celor mai 
abrupți versanți, în cele mai grele condiții posibile, 
a incrustat o pagină de autentic eroism colectiv în isto
ria marilor construcții din „Epoca Ceaușescu". Intre lucră

rile de amploare ale acestei glorioase epoci, Transfă- 
gărășanul ocupă un loc aparte ; el a însemnat, la 
propriu, o bătălie grea, purtată in cea mai mare parte 
de către ostașii armatei române — ai trupelor specia
lizate in astfel de lucrări : geniștii - așa cum au fă
cut-o pe multe alte mari șantiere ale unor monumen
tale construcții din România ultimelor două decenii.

Textele paginilor: Mihai CARANFII
Fotografii : Sandu CRISTIAN și AGERPRE3

Litoralul românesc 
al Mării Negre

I se mai spune „salba de perle turistice". De la Nă
vodari (modernul complex de tabere pentru copii) și 
pină la Mangalia-Sud, de-a lungul a zeci de ki
lometri. se înlănțuie stațiunile turistice și de tratament 
ale litoralului. Erau aici, pină in anii noștri, doar pa
tru mici grupări de vile, cu un total de 6 200 locuri. 
Sînt astăzi unsprezece superbe orașe ale vacanței (Ma
maia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Olimp, 
Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora, Manga
lia-Sud), cu un total de 130 000 locuri în construcții 
hoteliere ultramoderne, înconjurate de ample amena
jări (alei, șosele, 700 ha de parcuri și zone verzi, ma
gazine, unități de alimentație publică și de agrement, 
culturale și sanitare, milioane și milioane de flori). 
Trei pătrimi din ceea ce este azi litoralul turistic ro
mânesc s-a construit in „Epoca Ceaușescu". Adică o 
investiție de 37 de ori mai mare decît in perioada 
anterioară.
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Oricine privește orașele, satele, județele, localitățile patriei noastre poate constata 

avîntul construcției de locuințe, avîntul noului în industrie, în agricultură, în întreaga 
viată social-culturală, poate vedea că întreaga tară se transformă rapid prin munca entuziastă 
a întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica partidului comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU

Canalul Dunăre — 
Marea Neagră

Lucrarea de cele mai mari proporții realizată vreo
dată pe teritoriul României și una dintre cele mai 
mori, de acest fel, din lume. Rostul ei principal - 
scurtarea cu aproape 400 de km a drumului na
vigabil al Dunării spre marele port Constanța. „Ma
gistrala albastră” reprezintă, o strălucită dovadă a 
capacității constructive românești, exemplu de am
plă concentrare a energiilor umane și materiale 
în „Epoca Ceaușescu",. pentru a transforma pămîn- 
tul Românie' socialiste intr-o grădină înfloritoare. 
Inaugurat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, ia 
26 mai, în anul aniversării a 40 de ani de la re
voluția de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, Canalul Dunăre - Marea 
Neagră se înscrie pe veci în geografia României 
ca o lucrare monumentală, exprimînd tenacitatea 
și eroismul constructorilor socialismului.

La marea adunare populară de. la Agigea, ți
nută cu prilejul inaugurării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a dat acestei lucrări o emoționantă 
caracterizare : „Vor trece decenii, secole, milenii și 
multe din construcțiile de astăzi - și intreprinderi, 
și locuințe, ți altele - vor fi, fără îndoială, re
făcute pe o bază nouă. Dar peste secole și mi
lenii această nouă magistrală va rămine per
manent ca o mărturie vie a forței și capacității 
creatoare a poporului român".

Și iată acum cîteva dintre dimensiunile uriașu
lui efort depus de către constructori : s-au exca
vat ■ 300 milioane metri cubi pămînt și piatră 
(120 de piramide Keops !), s-au turnat peste 4,2 
milioane mc de beton, s-au fabricat și mon
tat 11 000 tone de tabliere metalice pentru po
duri și 14 000 tone echipamente hidromecanice. Sint 
cifre care sugerează monumentalitatea acestei ma
gistrale ce măsoară 64,2 km, legind de-a lungul 
ei trei porturi fluviale și unul maritim, fiind tra
versată de 11 mari poduri rutiere și de cale ferată.

Metroul bucureștean
Un vis mai vechi al bucureștenilor. Ca multe alte mori visuri ale 

românilor, el s-a împlinit acum, in strălucita „Epocă Ceaușescu", Stu
diile pentru construcția metroului au inceput in urmă cu un deceniu, 
la indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și tot sub atenta sa îndrumare s-au desfășurat 
lucrările importantei magistrale. Monumentalitatea acestei construcții 
rezidă atit in funcționalitatea, proporțiile și estetica sa, cit și in con
dițiile naturale grele și in complexitatea lucrărilor. Dintre cele cîteva 
zeci de metrouri construite în lume, doar in șapte țări ele sint realizate 
in concepție proprie și integra! cu propriile mijloace tehnice. Intre cele 
șapte - România. Așa incit, metroul bucureștean are și valoarea simbo
lică a unui concludent examen de capacitate, trecut cu un succes, care 
este al întregii gindiri științifice, tehnice, economice, românești.

In Cartea de Onoare a metroului bucureștean rămine înscris șî 
păstrat, ca intr-un sipet de aur, mesajul semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Cu prilejul încheierii lucrărilor primei magistrale a metrou
lui bucureștean, adresez cele mai calde felicitări tuturor muncitorilor, 
constructorilor, proiectanților, militarilor, tuturor celor care au contribuit 
la realizarea acestui măreț obiectiv edilitar-urbanistic, ce evidențiază cu 
strălucire eforturile creatoare și nivelul înalt al dezvoltării științei și teh
nicii românești."

Prima magistrală a metroului, in lungime de 25,1 km, cu 16 elegante 
stații și două depouri, funcționează. In execuție - 19 km ai magistralei 
o doua, cu 13 stații și un depou. In studiu - 11,5 km ai magistralei a 
treia — cu 9 stații și un depou.

Casa Republicii și. Bulevardul Victoria Socialismului
Intre toate construcțiile monumentale înălțate 

în anii socialismului, și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea, cele care sint in modul cel mai 
direct menite să slujească drept simbol suprem al 
ctitoriilor din această fertilă perioadă, prin 
însuși mesajul din pergamentul ce-l vor purta 
peste vremuri, sînt Casa Republicii și Bulevar
dul Victoria Socialismului. „Astâzi, 25 iunie 
1984 — se spune în pergamentul semnat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU - in al patruzecelea an 
al aniversării revoluției de eliberare so
cială și națională, de dezvoltare liberă și 
independentă a României, am inaugurat lu
crările de construcție la Casa Republicii 
și Bulevardul Victoria Socialismului, mărețe și 
luminoase ctitorii ale acestei epoci de adinei 
transformări înnoitoare, construcții monumentale 
ce vor dăinui peste veacuri, ca o impresionantă 
mărturie a voinței locuitorilor Bucureștiului, a 
întregului popor român, de a conferi demnitate 
și măreție Capitalei țării, patriei noastre so
cialiste".
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in lupta pentru libertatea patriei
Monumente ale eroismului
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A apărut, în limbile română, engleză,

franceză și rusă, volumul

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

i
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Complexul monumental 
in memoria eroilor din 
războiul antifascist înăl
țat la Cărei străjuiește 
pămintul 
de hotar.

Aici, in 
s-au dat 
grele de 
României. Intr-o încerca
re disperată de rezisten
ță, trupele hitleriste si 
horthyste s-au fortificat 
pe aliniamentul Carei- 
Satu Mare, concentrind 
importante forțe. Dar ni
mic nu putea zăgăzui do
rința fierbinte a ostașilor 
români de a elibera si ul
tima brazdă a pământu
lui străbun. In dimineața 
zilei de 25 octombrie. 
Corpul 6 armată atacă 
dezlănțuit, inaintind pas 
cu pas prin barajele de 
foc. Oamenii locului sint 
cu fapta alături de trupe
le române: călăuzesc gru
pele de ostași. transportă 
muniție, informează in 
legătură cu amplasarea 
minelor. Armata română 
cucerește localitatea Că
rei stradă cu stradă, iși 
continuă înaintarea către 
linia de frontieră și de a- 
colo, mai departe, pină la

țării ca o piatră

toamna lui 1944, 
ultimele lupte 

pe teritoriul

victoria finală împotriva 
Germaniei hitleriste.

Printr-o înaltă hotărire 
de partid și de stat, in 
fiecare an, la 25 octom
brie, este sărbătorită Ziua 
Armatei Republicii Socia
liste România — simbol 
al cinstirii și profundei 
recunoștințe pentru abne
gația si eroismul in lup
ta de apărare a patriei.

Aici, la monumentul de 
la Cărei, florile proaspete 
ale recunoștinței sint așe
zate lingă chipurile eroi
lor dăltuite in piatră : un 
țăran dirz, neînfricat, cu 
sete de dreptate — sim
bolizând răscoalele 
trecutul de împilare 
țării; un ostaș demn 
menirea lui, luptător 
roic pentru apărarea 
rii; o femeie sădind
floare — viața nouă care 
incepe.

Viața nouă, începută a- 
tunci, in 1944, in zorile 
Revoluției, viața nouă 
făurită sub conducerea 
partidului, rodește acum 
deplin in intreaga țară 
și aici, la Cărei, in orașul 
acesta, de mărime mijlo
cie, unde in anii socialis
mului s-au construit 
blocuri cu peste 6 000 de 
apartamente, precum și 
numeroase alte locuințe, 
unde producția industria
lă s-a multiplicat de 250 
de ori. Această viață nouă

a început să-si aibă tra
dițiile ei. Una dintre ele 
emoționează profund : ti
nerii căsătoriți, după ce 
oficiază la primărie im
portantul act al vieții lor, 
vin să depună aici, la mo
nument, buchete de flori 
— pios omagiu adus eroi-

lor. legămint al hotăririi 
de a purta mai departe 
tradițiile vitejești, 
luționare. 
a fericirii 
meliile și 
vocat de 
strălucitoare a monumen
tului.

revo
cata de piatră 
lor iși are te- 
in eroismul e- 

piatra caldă.
i

Istoricul eveniment de la 23 August
(Urmare din pag. I)
din sud-estul Europei. însemnătatea 
acestui din urmă fapt nu poate să 
fie subestimată". în cadrul aceleiași 
emisiuni a fost citată opinia ziarului 
;,Trud“, după care acțiunea Româ
niei „înseamnă crahul sistemului po- 
litico-militar al Germaniei din sud- 
estul Europei".

Largul ecou al actului de la 23 Au
gust 1944 s-a reflectat și în presă : 
„Pravda" considera că, in urma noii 
orientări a României, „s-a prăbu
șit intreaga apărare germană din 
Balcani". Revista „Voina i rabocii 
klass" (Războiul și clasa muncitoare) 
scria că trecerea României de partea 
coaliției antihitleriste se numără 
printre „evenimentele de o mare im
portanță pentru tot mersul războiu
lui". După ce analiza consecințele 
strategice ale acestui eveniment, pu
blicația sovietică sublinia că „Lovi
tura românească nu va intirzia să 
aibă o rezonanță politică in celelalte 
țări satelite ale Germaniei", adică 
în Bulgaria, Ungaria și Finlanda.

La Washington, ziarul „The Eve- • 
ning Star" din 24 august scria că 
actul săvîrșit de poporul român 
„zguduie întregul front din Balcani 
și pune in pericol toate forțele ger- 
mane din Grecia, Iugoslavia. Bulgg.-.. 
ria, Ungaria, Cehoslovacia și sudul 
Poloniei. Pe lingă; if cățele .stile .'lisu- 
pra finlandezilor, care oscilează pu
ternic, acest eveniment va grăbi cu 
șiguranță decizia bulgarilor și a un
gurilor de a pune capăt nefericitei 
lor colaborări cu Berlinul și astfel 
va grăbi ziua cind Hitler va fi obli
gat să se rostogolească înapoi pe 
drumul spre Germania". Ziarul 
„Washington Post“ scria la 25 au
gust că „acțiunea României (...) va 
crea fisuri largi in imperiul balca
nic al lui Hitler și va grăbi sfirșitul 
războiului". în „New York Times", 
comentatorul militar Hanson Bald
win nota că fapta României înseam
nă r,cel puțin o serioasă slăbire a 
pozițiilor militare ale Axei in secto
rul sudic al frontului și cel mult 
prăbușirea finală a pozițiilor din 
intreaga Peninsulă balcanică. Rezul
tatele imediate sint de o mare sem
nificație politică. Bulgaria poate fi 
incurajată să facă pasul următor, iar 
rezistența in Iugoslavia este și ea 
incurajată in mare măsură". Ziarul 
londonez „Daily Mail" din 25 august 
arăta la rîndul său : „Din punct de 
vedere militar, acțiunea României 
reprezintă o lovitură serioasă pen
tru Germania și pină la urmă va 
duce la evacuarea tuturor trupelor 
germane din Balcani". Punct de ve
dere Împărtășit, in aceeași zi, în El
veția de „Gazette de Lausanne", care 
releva și aspectul politic : „gestul 
României este considerat ca insem- 
nind prăbușirea sistemului hitlerist 
de alianțe in Balcani".

Remarcabile prin pertinenta șî pă
trunderea lor sint observațiile co
respondentului militar al ziarului 
londonez „Evening Standard", care 
scria la 28 august: „Coasta Mării 
Negre este deschisă. Linia potențială 
de apărare dintre Focșani șl Galați 
a fost depășită. Dar toate acestea 
pălesc in importanță față de luarea 
in stăpinire de către români a tre- 

. cătorilor din Carpați. Aici condițiile 
■ erau similare celor de la Monte Cas-

sino din Italia. Germanii ar fi putut 
să se retragă in trecători și să le 
păstreze de pe înălțimile muntoase 
care le domină. Di ar fi putut să-și 
retragă multe trupe de pe frontul 
din România și să se mențină numai 
cu un ecran subțire (de efective — 
n.n.) in bune poziții defensive. In 
loc de aceasta, românii țin trecăto- 
rile. Germanii sint pe cale de a fi 
dezarmați, iar rușii avansează ra
pid". Așa cum se poate observa, co
mentatorul a înțeles corect însemnă
tatea păstrării controlului de către 
trupele noastre al păsurilor Carpați- 
lor meridionali, iar comparația cu 
Monte Cassino este deosebit de in
structivă, întrucît, după cum se știe, 
controlînd această înălțime, trupele 
germane au provocat mari pierderi 
aliaților și le-au întîrziat înaintarea 
in Italia.

în Argentina, ziarul „La Nation" 
consemna că „acțiunea română des
chide o breșă in sud-estul fortăreței 
hitleriste prin care nu vor intirzia 
să se precipite celelalte țări balca
nice. Această onoare și acest risc 
i-au revenit României". în încheie
rea acestor relatări de presă se cu
vine amintit articolul publicat de 
ziarul „THumanitâ" din 4 septem
brie 1944 care, după ce sublinia chiar 
în titlul articolului „Comuniștii ro
mâni au fost principalii făuritori ai 
trecerii de partea Armatei roșii, im- 
potriva germanilor", scria : „Poporul 
român dă exemplu. El a întors ar
mele împotriva germanilor, imediat 
după ce Antonescu a fost înlăturat. 
$i in România, ca și in Franța sau 
in Iugoslavia, partidul comunist, 
aflat in ilegalitate, a fost unul din 
principalii făuritori ai acestei schim
bări"... Sintetdzînd consecințele ac
tului de la 23 August 1944, postul de 
radio New York conchidea la 18 sep
tembrie 1944 : „Este deci legitim ca 
poporul român să aibă in momentul 
de față un sentiment de satisfacție, 
căci România are o contribuție în
semnată la grăbirea sfirșitului răz
boiului. Este o contribuție de care 
poporul român poate să se felicite".

Revoluția română din august 1944 
a inaugurat participarea României 
la războiul antihitlerist. La che
marea Partidului Comunist Român, 
„Totul pentru front, totul pen
tru victorie !“, Întreg poporul ro
mân și-a unit forțele pentru a da 
contribuției tării noastre Ia războiul 
antihitlerist maxima eficacitate. în 
rîndul armatei s-au înrolat volun
tari. care, alături de ostasii noștri, 
au reînnoit exemplele milenarei vi
tejii românești.

Aducem astăzi omagiul nostru ce
lor care și-au sacrificat viata pentru 
independenta si suveranitatea Româ
niei. pentru zdrobirea Germaniei 
hitleriste : numele lor a intrat în 
panteonul românesc și el este cin
stit alături de eroii ce s-au jertfit 
de-a lungul secolelor de luptă pen
tru neatîrnare și unitate națională. 
Omagiem pe comuniști, cei mai în
drăzneți ’ luptători pentru indepen
denta si progresul României, care, 
înfruntînd toate obstacolele, au fost 
stegarii hotărî ti și bravi în marea 
bătălie pentru salvarea națiunii 
române. Ei au știut să dea forme 
organizate si eficiente stării de spi
rit antifasciste din tară. Comuniștii 
au continuat si inăltat nobilele tra

diții ale luptei pentru libertate și 
independență, inscriindu-se în gale
ria marilor combatanți care, veac de 
veac, au stat de strajă vetrei stră
bune.

Alături de trupele sovietice, ar
mata română a eliberat partea de 
nord-vest a tării, smulsă prin dicta
tul de Ia Viena. și a contribuit apoi 
la eliberarea Ungariei — cu un 
efectiv de 210 000, Cehoslovaciei — 
cu un efectiv de 248 430 —si Austriei 
de sud de sub dominația fascistă. 
Armata română a angajat un efec
tiv de 540 000 de militari, care au 
străbătut un front de peste I 700 km, 
au escaladat 20 de masive muntoase, 
au forțat 12 cursuri mari de apă, au 
eliberat 3 831 de localități și au pro
vocat Wehrmachtuiui pierderi de mă
rimea a 14 divizii. Pierderile arma
tei noastre s-au ridicat la aproape 
170 000 morti. răniți, dispăruți (dintre 
care 42 266 in Ungaria și 66 495 în 
Cehoslovacia). Contribuția economică 
a României a fost de peste 1 mi
liard de dolari (în valuta anului 
1938), România a fost cea de-a patra 
tară a coaliției antihitleriste prin 
efectivele angajate pe teatrul de 
război.

Comportarea exemplară, actele 
de eroism- ale ostașilor noștri au 
fost elogiate în repetate rânduri de 
comandanții sovietici prin ordin de 
zi. scrisori de mulțumire'si acordări 
de decorații. Fată de efortul militar 
și economic al României. în unele 
cercuri politice din străinătate s-a 
cerut acordarea statutului de cobeli- 
gerant României. Spre exemplu, de
putatul laburist I. Thomas si depu
tatul conservator Duncan au ridicat 
în Camera Comunelor problema 
acordării României statutului de 
cobeligerant, cel dinții atrăgînd 
atenția că România „este a patra 
țară ca efective pe frontul împo
triva Germaniei".

în istoria poporului român, revo
luția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă si antiimperialistă. 
ca și participarea României la răz
boiul antihitlerist se numără printre 
cele mai glorioase pagini ale marii 
cărți de istorie a neamului. Cu în
dreptățită mîndrie patriotică cinstim 
aceste fapte edificatoare pentru 
eroismul poporului român, care a 
găsit in Partidul Comunist Român 
un încercat, brav si clarvăzător con
ducător. Pe drumul nou. început de 
România acum patru decenii. Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român a deschis epoca cea 
mai fecundă in realizări pe care o 
numim cu dragoste si cu mîndrie 
„Epoca Ceausescu", marele ziditor 
al României socialiste, apărătorul 
dirz al independentei ei. combatan
tul curajos pentru pacea si securi
tatea planetei noastre. Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comu
nist Român a fost salutată de 
întregul nostru ponor cu entuziasm. 
Prezenta Ia cirma partidului șt a 
tării a celui care întruchipează cele 
mai alese calități ale poporului 
nostru constituie chezășia cea mai 
sigură a înălțării Spre noi izbinzi 
și înfăptuiri a patriei noastr<?.

Dr. Fl. CONSTANTINIU
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cinema
© Salutări de la Agigea : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Acțiunea „Autobuzul* : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Partidul, inima țării : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
© Cu tine viața e frumoasă — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18, Tinerețea
patriei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
@ Aventurile maimuței Nuk! — 9: 
10,45; 12,30; 14,15. Revanșa — 16; 18; 
20 : DOINA (16 35 38).
© Porțile albastre ale orașului : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 21.
© Străinul: DACIA (50 35 94) — 9;
12; 16; 19.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,30.
© Evadarea : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Probă de microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18k, 
20.
© Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17.30; 19,30.
@ Actorul și sălbaticii : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
© B.D. Ia munte și la mare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Ca-n filme : MUNCA (21 50 97) — 
15: 17.15: 19.30.
© Imposibila iubire : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
© Insula Wolmi : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

© Lupii mărilor : SALA MICA A PA
LATULUI — 10; 12,30, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Departe de Tipperary : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
© Locotenent Cristina : UNION 
(13 49 04) — 9.30: 11,30; 13.30; 15,45;
18; 20.
© Pianke : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,45: 20.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15:
19,30.
© Lovitură fulgerătoare : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Călăreții de dimineață : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
© Nava aeriană : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30: 19,30.
© Răfuieli personale: ARTA (213186)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19.
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
© Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Bătălia de pe Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12,15; 16,30; 19,30.
© Omul și fiara : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19, AURORA 
(35 04 66) '— 9; 12: 16: 19.
@ Cobra se întoarce : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
29.
© Rolq! : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Marfă furată : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20.45.
© Par și impar : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Rocky II : GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Yankeii: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.

© Salamandra : GRĂDINA ARTA 
(21 31 86) — 20,45.
© îmi sare țandăra : GRADINA AU
RORA (35 04 66) — 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
© Adio* dar rămin cu tine : GRĂ
DINA FEROVIAR (50 51 40) — 20,45.
© Cuscrii : GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 20.45.
© Febra aurului : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,45.
© Afacerea Pigot : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (la Teatrul de vară Herăstrău): 
Gimnastica sentimentală — 20.
© Filarmonica ,.George Enesctr 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate Alexandru Moroșanu — vio
loncel. La pian : Tatiana Moroșanu 
— 19.
© Opera Română (13 18 57) : Recita) 
extraordinar de muzică românească 
~ 18.
© Teatrul Mic (H 70 81) : Evu! mediu 
tntîmplător — 19,30; (Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : August elibe
rator — spectacol de sunet si lumi
nă - 21.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 20.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Parola — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăria» 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Con
stelația Boema — 17; 20; (grădina Că
răbuș) : Minispectaco! de divertis
ment și film — 19,45.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spileri — 18,30.

„Ecoul internațional al revoluției din 
August 1944 și al contribuției României 

la războiul antihitlerist*
EDITURA POLITICĂ

Vizita șefului Departamentului Federal
al Afacerilor Externe al Elveției

La București s-au încheiat convor
birile dintre ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, și consilierul 
federal Pierre Aubert, șeful Depar
tamentului Federal al Afacerilor Ex
terne al Elveției.

Cei doi miniștri au examinat o 
serie de măsuri privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, inclusiv pe terțe 
piețe.

în urma schimbului de vederi 
cu privire la situația internațională,

s-a convenit întărirea colaborării 
dintre cele două țări pentru promo
varea politicii de pace și dezarmare 
în Europa și in intreaga lume, a 
conlucrării dintre România și Elveția 
in diferite foruri internaționale, in 
mod deosebit la Conferința de la 
Stockholm.

La convorbiri au participat Gau- 
denz von Salis, ambasadorul Elveției 
la București, și Ion Datcu, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
Ia Berna. (Agerpres)

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Vereș a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socialis-

te România în Republica Populară 
Ungară. In locul tovarășului Victor 
Bolojan, care a fost rechemat

în atmosfera de puternic entu
ziasm patriotic, muncă si angajare 
creatoare cu care întregul nostru 
popor intimpină cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, sîmbătă a avut 
loc în Capitală solemnitatea înăl
țării in grad a unei noi promoții de 
ofiteri activi ai Ministerului de In
terne.

La festivitate au participat tova
rășul George Homoștean. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru de interne, 
membri ai Consiliului de conducere 
și Consiliului politic ale Ministeru
lui de Interne, generali și ofiteri su
periori. cadre ale Scolii militare de 
ofițeri activi, părinți ai elevilor, alti 
invitați.

încununînd o rodnică etapă de 
muncă și învățătură, solemnitatea 
înălțării în grad a noii promoții s-a 
constituit într-o fierbinte manifes
tare a dragostei nețărmurite fată de 
patrie, partid si popor, fată de co
mandantul suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în încheierea festivității, promo
ția 1984 a Scolii militare de ofiteri 
activi a Ministerului de Interne a 
adoptat, cu îndelungi aplauze și pu
ternice urale. textul unei telegrame 
adresate tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forfelor 
armate, în care se spune :

Animați de aceleași profunde sen
timente de mîndrie patriotică si: 
bucurie pe care le trăiește întregul 
popor, ne exprimăm din adîncul 
inimilor adeziunea fierbinte si una
nimă fată de istorica Hotărire a 
Plenarei C.C. a! P.C.R. din 27 iunie 
1984 ca la cel de-al XIII-lea Con
gres. dumneavoastră, conducătorul 
înțelept și cutezător al națiunii, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, să fiți reînvestit în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, garanție sigură a 
înaintării neabătute a patriei pe 
calea socialismului si comunismului.

Trăind și formîndu-ne în epoca 
de aur a națiunii noastre, inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidului, 
pe care cu profund respect si înaltă 
mindrie . patriotică o numim „Epoca 
Ceaușescu". vă exprimăm, tovarășe 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. întreaga noastră gratitu
dine pentru minunatele condiții de 
muncă și vlptă care ne-au fost create 
în 
nădejde ai cuceririlor revoluționare

încă și vljȘ_____ _____ _________
școală spre a deveni apărători de

ale poporului român, securității sta
tului. avuției naționale si avutului 
personal al cetățenilor, ordinii și 
liniștii publice, independentei si 
suveranității naționale a patriei. ■ 

însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă si viată, 
de dăruire și pasiune revoluționară 
cu care slujiți interesele tării si ale 
poporului, ne angajăm ferm, tova
rășe comandant suprem, să fim 
luptători nelnfricati. adine pătrunși 
de spiritul militant, revoluționar, 
vigilenta si combativi, să dovedim, 
in întreaga noastră activitate, o 
comportare exemplară, să respectăm 
cu strictețe legile tării, să fim exi- 
genți 'și drepți, să manifestăm so
licitudine fată de drepturile si inte
resele oamenilor muncii si. totoda
tă, o atitudine necruțătoare fată de 
cei care ar încerca să lovească în 
interesele sacre ale poporului român.

Cu inimile vibrind puternic de do
rința îndeplinirii datoriei patriotice 
de apărare a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului. încredințăm con
ducerea partidului, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar ge
neral. că absolvenții promoției 1984 
îsi vor dărui, fără rezerve, intreaga 
capacitate de muncă si energie în
făptuirii neabătute a sarcinilor ce ne 
vor reveni din documentele Con
gresului al XIII-lea al PC.R.. din 
ordinele si indicațiile dumneavoas
tră. slujind cu credință, abnegație și 
dăruire patriotică cauza partidului, 
a libertății, independentei si suvera
nității tării, a bunăstării si fericirii 
poporului, idealurile nobile ale, so
cialismului -"și ■ comunismului ’ în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

ir
De asemenea, a avut Ioc festivita

tea de avansare in grad a absolven
ților promoției 1984 a Școlii pentru 
pregătirea subofițerilor de miliție. în 
telegrama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu sint ex
primate sentimentele de aleasă dra
goste și recunoștință, de nețărmurit 
devotament .fată de conducătorul iu
bit al partidului și statului, totala 
adeziune fată de Hotărârea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
în funcția supremă de secretar gene
ral al partidului. Absolvenții promo
ției se angajează să-și consacre toată 
energia și puterea de muncă slujind 
cu abnegație și devotament cauza 
nobilă a socialismului, interesele su
preme ale patriei, partidului și po
porului.

Vă exprim mulțumirile mele pentru amabilul mesaj de felicitare pe 
care l-ați transmis in numele națiunii române prietene cu prilejul marcării 
unei noi aniversări a patriei mele.

Cu atenție și respect.
HERNAN SUES ZUAZO

Președintele Republicii Bolivia

Festivitățile prilejuite de absolvirea Academiei Militare și de 
acordarea gradului unei noi promoții de elevi ai școlilor 
de ofițeri activi, de maiștri militari și subofițeri aparținind

în zilele de vineri și sâmbătă au 
avut loc Ia Academia Militară și in 
școlile militare de ofițeri activi, de 
maiștri militari si subofițeri aparti- 
nind Ministerului Apărării Naționale 
festivitățile de absolvire de către o 
nouă promoție de ofiteri de coman
dă. de stat maior, activiști de partid, 
ingineri și subingineri. precum și 
cele de acordare a gradului absol
venților școlilor militare si studen
ților care au pro-movat anul IV al 
facultăților tehnice si de medicină 
militară.

Desfășurate în condițiile în care 
armata, asemenea întregului nostru 
popor, întâmpină cu rezultate deose
bite cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
și cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, festivitățile s-au consti
tuit în noi și emoționante manifes
tări de dragoste, recunoștință și de
votament nețărmurit față de partid 
și popor, față de cel mai iubit fiu 
al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate.

Participanții au dat glas și cu 
acest prilej bucuriei nemărginite 
cu care toti fiii patriei aflați sub 
drapel au primit, in strinsă unitate 
de cuget și simțire cu întreaga na
țiune. Hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. privând reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XIII-lea in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, văzind în aceasta chezășia si
gură a înfăptuirii mărețelor obiecti
ve ale dezvoltării economico-sociale 
a patriei, a mersului nostru ferm 
inainte, spre culmile luminoase ale 
comunismului.

La festivități au luat parte gene
ral-colonel Constantin Olteanuj, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale, prim-aditinctu] 
si adjunctii ministrului apărării na
ționale. membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului Apărării 
Naționale,

într-o atmosferă tnsufletitoare. de 
profund entuziasm si mîndrie pa-

triotîcă. participantii au adresat to
varășului NICOLAE CEAUSESCU 
telegrame In care au dat o vibrantă 
expresie celor mai alese sentimente 
de recunoștință pentru minunatele 
condiții de viată și învățătură pe 
care partidul, personal secretarul 
său general, comandantul suiprem al 
forțelor noastre armate, le-au creat 
ofițerilor elevi, studenților și elevi
lor din unitățile școlare ale arma
tei. Ei au raportat că in instituțiile 
militare de învătămînt s-au pregătii 
temeinic, si-au însușit principiile 
doctrinei militare naționale, al cărei 
strălucit fondator este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au acumulat un 
bogat bagaj de cunoștințe politioo- 
ldeologice, militare, tehnico-științifi- 
ce si de specialitate, s-au format ca 
buni propagandiști si activiști devo
tați ai politicii partidului si statului 
nostru. Absolvenții Academiei Mili
tare si cadrele noii promoții de ofi
țeri activi, de maiștri militari si sub
ofițeri si-au exprimat hotărârea fermă 
ca in noile funcții să-și dăruiască 
toată energia, priceperea si puterea 
de muncă îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor rezultate din opera si in
dicațiile secretarului general al 
partidului, din celelalte documente 
de partid si de stat, a prevederilor 
Directivei comandantului suprem. în 
scopul ridicării capacității combati
ve a unităților si subunităților. întă
ririi ordinii si disciplinei militare, 
afirmării tot mai puternice a arma
tei ca înaltă scoală de educație po
litică. patriotică si revoluționară.

în lumina exigentelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
convocarea-bilant a activului cadre
lor de bază ale armatei, ei s-au an
gajat să acționeze neobosit pentru 
realizarea unei calități noi. supe
rioare. in toate domeniile activității 
ostășești, creșterea măiestriei efecti
velor. pentru formarea unor mili
tari cu o înaltă conștiință socialists, 
revoluționară, patrioti înflăcărați, 
luptători dîrii si curajoși, gata în 
orice moment ca. la ordinul patriei 
si partidului, al comandantului nos
tru suprem. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să-si îndeplinească. îm
preună cu Întregul popor, nobila mi
siune de a aoăra marile înfăptuiri 
ale socialismului, independenta, su
veranitatea si integritatea teritoria
lă a scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

vreme a SUCEAVA

In»titutul de meteorologie șt hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 20, 21 și 22 august. In tară : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea aver
se Izolate de ploaie. îndeosebi 
în zona de deal șl de munte. 
Vîntul va sufla slab pină Ia moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 7 șl 17 grade, izolat mat coborlte 
în depresiunile intramontane : tempe
raturile maxime vor fi cuprinse între 
20 șl 30 de grade, local mal ridicate In 
sudul țării. La munte și in centrul ță
rii se va produce ceață. In București : 
Vreme in general frumoasă, cu cerul 
schimbător, favorabil ploii la începu
tul intervalului. Vlntul va sufla slab 
pină Ia moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 12 șl 16 grade; 
temperaturile maxime vor fi cuprinse 
intre 25 șl 28 de grade, mal ridicate in 
ultimele zile.

Manifestări omagiale
dedicate

în ciclul de acțiuni politico-edu
cative. cultural-artistice și turisti
ce „Patriei și partidului — omagiul 
tinerei generații", dedicate celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și. antiimperialistă de 
la 23 August 1944, șimbătă au avut 
loc la Monumentul eroilor de la 
Păuliș o amplă manifestare evoca
toare și un spectacol omagial or
ganizate de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului. Comunist, prin 
Biroul de Turism pentru Tineret, 
sub genericul „August de foc".

Această acțiune, la care au parti
cipat peste 10 000 tineri din toate 
județele tării, s-a constituit intr-o 
vibrantă manifestare de dragoste 
față de patrie și partid, fată de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru minuna
tele condiții de muncă și educație 
de care tinăra generație beneficia
ză in societatea noastră.

Evocind semnificația, deosebită a 
actului revoluționar de Ia 23 Au
gust 1944, tinerii prezenți și-au ex
primat mindria patriotică de a fi 
contemporani ai marilor înfăptuiri 
ale poporului nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
îndeosebi în perioada 
de cel de-al IX-lea 
partidului, intrată pe 
in conștiința noastră 
Ceaușescu".

Cinstind memoria celor care s-au 
jertfit pentru libertatea și indepen
dența patriei, participanții au depus 
jerbe de flori la Monumentul eroi
lor de la Păuliș.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, cei 
prezenți au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in care 
se spune :

Vă raportăm, mult iubite șt sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, împreună cu toți oamenii mun
cii, urmind înflăcărațele dumnea
voastră îndemnuri, intimpinăm mă
reața sărbătoare a poporului nostru 
cu rezultate deosebite in muncă și 
activitatea politico-educativă desfă
șurate in Cadrul organizațiilor 

y^Jniunii Tineretului Comunist și

inaugurată 
Congres al 
drept cuvint 
ca „Epoca

zilei de 23 August
Uniunii Asociației Studenților Co
muniști din România și sintem 
ferm hotăriți să ne situăm in pri
mele rânduri, cu intreaga capacitate 
de muncă și creație, entuziasmul și 
energia vârstei tinere, in marea e- 
popee a devenirii socialiste și co
muniste a României.

Noi, participanții la această mani
festare evocatoare, dind glas voin
ței tuturor tinerilor patriei, ne ex
primăm deplină adeziune față de 
Hotărârea Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului privind realegerea 
dumneavoastră la Congresul al 
XIII-lea în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, văzind in aceasta 
garanția sigură a mersului nostru 
inainte, pe calea socialismului și 
comunismului.

Mindri de a fi contemporani al 
marilor înfăptuiri ale poporului 
nostru, avind permanent in față 
luminosul exemplu pe care ni-1 
oferiți, vâ asigurăm că noi, tinerii, 
vom urma cu abnegație și eroism 
partidul, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
muncind cu entuziasm și pasiune 
revoluționară pentru înflorirea 
continuă și creșterea măreției 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

în unități economice din județul 
Bacău, in municipiul Bacău, in 
orașele Moinești, Comănești și 
Buhuși s-au desfășurat simpo
zioane, dezbateri, mese rotunde 
organizate de Cabinetul jude
țean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă, in cadrul că
rora au fost evocate lupta poporu
lui nostru pentru eliberare națio
nală și socială, pentru edificarea 
orânduirii socialiste in patria noas
tră. Au fost Înfățișate, de aseme
nea, realizările obținute de oamenii 
muncii din județul Bacău in oei 40 
de ani de viață liberă.

La Muzeul județean din Miercu- 
rea-Ciuc . ș-a deschis expoziția 
omagială „40 de ani de lumină și 
de glorii". Este ilustrată pe larg 
dezvoltarea economico-socială a 
județului Harghita in anii con
strucției socialiste, ani de profun
de transformări revoluționare si pe

meleaguri românești. Astfel, 
.1___ 1 investițiilor a
peste 4 ori. iar cel al 
industriale de 6,5 ori. 
au înscris localitățile 

pe drumul modernizării

aceste i____ ___
din 1966, volumul 
sporit de 
producției 
Acești ani 
harghitene . _ _________________
și urbanizării continue. între 1966 
si 1983. in localitățile județului au 
fost construite 51 000 noi locuințe, 
scoli si internate, unități sanitare 
etc. Așezările harghitene dispun 
de 179 cămine culturale, 390 
biblioteci. 93 cinematografe, 
instituții de artă si cultură.

de 
de

deCenaclul „Mihall Sadoveanu' 
pe lingă Casa armatei din Constan
ta a organizat o dezbatere cu tema 
„40 de ani de libertate in romanul 
românesc". între problemele abor
date de participanți, un loc central 
l-a ocupat cea referitoare la rolul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
afirmarea și dezvoltarea literaturii 
române contemporane. în încheie
rea dezbaterii, membrii cenaclului 
au citit din creația lor închinată 
gloriosului August ’44 și drumului 
victorios străbătut de poporul ro
mân, in anii libertății, pe calea so
cialismului. în colaborare cu între
prinderea cinematografică jude
țeană, Casa armatei a mai orga
nizat, la două cinematografe din 
municipiul Constanța, o gală de 
filme inspirate din . evenimentele 
din August 1944, din lupta armatei, 
a poporului intreg pentru victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă.

în cadrul amplelor manifestări 
politico-ideologice dedicate celei 
de-a 40-a aniversări a zilei de 23 
August si Congresului al XIII-lea 
a! partidului. Ia Sibiu a avut loc, 
în organizarea Comitetului jude
țean de partid, o dezbatere ideolo
gică cu tema 
de eliberare
antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944 — încununarea luptei 
maselor populare pentru progres și 
civilizație, pentru independența Și 
dezvoltarea României pe calea so
cialismului și comunismului".

„Victoria revoluției 
socială și națională.

Importante cantități 
de produse 

peste prevederi
Minerii suceveni au obținut 

un frumos succes in muncă, ra- 
portînd îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe opt luni 
și a angajamentului suplimentar 
asumat in întrecerea socialistă, 
în cinstea gloriosului jubileu 
de la 23 August, ei au realizat 
o productie-marfâ suplimenta
ră in valoare de 32 milioane 
lei. Acest spor de producție se 
concretizează in 16 000 tone mi
nereu mangan, 261 tone metale 
in concentrate. 7 600 tone piri
tă. 3 200 tone barită flotată, 
4 000 tone dolomite etc. O con
tribuție deosebită la 'obținerea 
acestui succes au adus-o mi
nerii din brigada de tineret 
condusă de Neculai Spirilote, 
formație ce se află pe locul I 
in întrecerea socialistă pe Ex
ploatarea minieră Leșu Ursului, 
precum și brigăzile conduse de 
Iovu Ripan. Petru Moraru și 
Costache Dorobăt. (Sava Beji- 
nariu, corespondentul „Scin- 
teii“k

GIURGIU

Ritm susținut 
în executarea 

lucrărilor de irigații
Actionind stăruitor pentru în

făptuirea neabătută a sarcini
lor ce le revin din Programul 
național de îmbunătățiri fun
ciare. muncitorii și specialiștii 
I.E.E.L.I.F. Giurgiu raportează, 
in cinstea marii noastre sărbă
tori naționale, noi și remarca
bile succese in muncă. Recent, 
colectivul acestei întreprinderi a 
dat in folosință, in sistemul de 
irigații Mihai Bravu — Malu . 
Roșu — Gostinu, încă o su
prafață de aproape 3700 hec
tare. Ca urmare, județul Giur
giu dispune in prezent de o su
prafață irigată de 166 600 hecta
re, ceea ce reprezintă 56 la sută 
din suprafața arabilă a județu
lui. (Petre Cristea, coresponden
tul „Scinteii”).

MANGALIA

A fost lansat un nou 
mineralier

La Fabrica de construcții și 
reparații nave din Mangalia a 
fost lansată prima navă de 
65 000 tdw construită pe acest 
șantier naval. Este vorba 
de mineralierul „Băcești”, do
tat cu un motor de 17 400 
CP construit la Reșița, cu 
echipamente și instalații com
plexe de bord și de navi
gație realizate de întreprinderi 
ale industriei noastre construc
toare de mașini. Nava are. 
momentul lansării, un 
grad de saturare — peste 
sută, ceea ce face ca in 
mai scurt timp să poată
în probe de mare premergătoa
re primei curse de exploatare.

în 
înalt 
85 la 

cel 
Pleca
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INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului francez „Le Figaro"

SUB CONDUCEREfl ÎNȚELEAPTĂ A PREȘEDINTELUI NICOLfiE CEBUSESCII
ROMÂNIA SOCIALISTĂ - TARĂ UI REALIZĂRI ISTORICE

(Urmare din pag. I)
interes manifestat de multe țări și 
multe companii străine pentru rea* 
lizarea unor asemenea înțelegeri.

ÎNTREBARE : Poate fi consi
derată construcții canalului o 
modalitate pentru țara dumnea
voastră de a-și afirma încă o 
dată politica de independență ? 

RĂSPUNS : Nu aș putea spune că 
construirea canalului este un mijloc 
de afirmare a independenței. Cana
lul este o cale de comunicație pe 
teritoriul României și este o-măsură 
de interes economic. Desigur, dez
voltarea și consolidarea economico- 
socială a tării duc implicit la con
solidarea independenței naționale și 
a politicii internaționale a României 
de colaborare du toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Aș dori să precizez că, în general, 
in relațiile noastre internaționale 
practicăm un comerț liber, bazat pe 
principiile egalității și avantajului re
ciproc, care să excludă amestecul în 
treburile interne. Realizarea în portul 
Constanța a unei zone pentru Com
paniile internaționale vine tocmai să 
faciliteze și să promoveze aceste re
lații internaționale.

ÎNTREBARE : In legătură cu 
problema asigurării si respectă
rii independentei popoarelor — 
la care știm că țineți foarte 
mult — dumneavoastră ați de
clarat, in mai multe rinduri, că 
orice popor, ocupat de un altul, 
are datoria să se apere. Este 
aceasta o condamnare a tuturor 
intervențiilor militare care au 
loc în diferite regiuni ale lumii? 

RĂSPUNS : în general, România a 
cunoscut ea Însăși, mult tâmp, do
minația străină, a luptat cu toâte 
forțele pentru a-și cuceri indepen
denta. De aceea tara noastră a spri
jinit și sprijină activ lupta de elibe
rare națională a popoarelor. Am 
acordat un puternic sprijin multor 
popoare din Africa în lupta lor — 
inclusiv armată — pentru a-și cu
ceri independența. Sprijinim activ 
S.W.A.P.O. în lupta sa pentru inde
pendenta Namibiei.

Noi considerăm că teza teoretică, 
mai veche, după oare orice asuprire 
a unui popor este inacceptabilă și în
seamnă, de fapt, o încălcare brutală 
a drepturilor omului și ale popoare
lor are, în epoca noastră, o însemnă
tate și mai mare. Un popor care asu
prește-alte popoare, pină la urmă, 
nici el nu poate fi liber pe deplin. 
Deci, repet, noi considerăm oă po
poarele care se află sub dominație 
străină au dreptul să folosească toate 
căile pe care le consideră necesare 
pentru a-și cuceri și consolida in
dependența națională-

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Cinstind anul 40 al libertății noas
tre

9,00 Imanahul familiei
9.30 ->e strajă patriei
),oo Viața satului (parțial color)
1,15 Muzica pentru toți

11.45 Lumea copiilor
12,40 Telefllmoteca de ghiozdan (color). 

„Pistruiatul". Episodul 13
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
17.30 Ani de glorii, ani de lumină (co

lor). Finala concursului organizat 
de Consiliul Culturii șl Educației 
socialiste, uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor și Radiotelevlzlunea Ro
mână

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) ® Sub 

semnul anului jubiliar
19,25 Ctitorii cu care ne mîndrim (co

lor). Cetățile chimiei
19.50 Cîntarea României. Emisiune rea

lizată în colaborare cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
j udețului Timiș

20.30 Film artistic : „Pe aici nu se 
trece!" (color). Producție a Casei 
de filme cinci. Cu: Silviu Stăncu- 
lescu, Vladimit Găitan, George 
Motol, Miliâi Mereuță, Eugenia 
Bosinceanu, Cornel Coman, Sorin 
Lepa, Ștefan Velniciuc, Ovidiu 
Moldovan, Ilarion Ciobanu, Ana 
Szeleș. scenariul : Titus Popovlci. 
Regia : Doru Năstase. Ultima 
parte

21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
9,00. Formații folclorice . în Festivalul 

național „Cintarea României"

r, p, chineză Roadele tenacității și hărniciei
Reporterul mai fusese in R. P. 

Chineză in urmă cu cițiva ani. Vi
zitase atunci comuna populară 
„Prietenia chinezo-română din Eu 
Cou Cian, o localitate din stricta 
vecinătate a capitalei. Profilată in
tegral ' pe cultura legumelor (cu 
foarte mici excepții) pentru apro
vizionarea marelui oraș, comuna 
populară avea 2 000 de hectare, 
10 000 de familii (48 000 de persoa
ne) si folosea 23 000 de brațe de 
muncă, in 21 de brigăzi (147 echipe) 
Si 13 mici întreprinderi industriale. 
Urmase si pină atunci o ascenden
ță a producțiilor. Se vorbea mult 
acolo despre anii următori. Cu spe
ranța in mult mai evidente progre
se, generate de ceea ce atunci era 
doar un început, exprimat in for
me incă imprecise de retribuire 
după cantitatea si calitatea muncii...

Acasă la Cian Yuncin, un țăran 
in Pirstă de 51 de ani, vorbisem 
mult despre el și despre familia sa. 
Casa lui nouă, abia cu un an in 
urmă terminată, era cu totul altfel 
decit cea pe care o moștenise. Al
tul era și traiul familiei; cele patru 
fete si cei trei feciori iși aveau fie
care un rost, o meserie, o muncă, 
„înainte de eliberare n-aveam ce 
minca, țăranii din această regiune 
erau foarte săraci — spunea Cian 
Yuncin. Acum insă, Cum vedeți, 
trăim omenește..." Ciștiga suficient, 
mai primea si produse... „Acum 
putem să mâncăm. zilnic „cinan dzi" 
(un fel de colțunași cu carne), ceea 
ce altădată numai o dată pe an, 
mincam, la anul nou (sărbătoarea 
primăverii — sfirșitul lui ianuarie, 
începutul lui februarie n.n.)...“

ÎNTREBARE : România — ca 
și Franța — face parte din Eu
ropa. Care este concepția 
dumneavoastră cu privire la o 
Europă unită ? Pot exista „două 
Europe" fără un pericol de 
conflict ?

RĂSPUNS : în prințul rînd ar 
trebui să mă refer — chiar foarte 
succint — la problemele deosebit de 
grave din Europa, la pericolul distru
gerii continentului european, ca ur
mare a folosirii armelor nucleare. De 
aceea, noi considerăm că este necesar 
să facem totul pentru a salva Eu
ropa de la distrugere, pentru . a 
asigura popoarelor europene condiți
ile necesare dezvoltării economico- 
sociale, în conformitate cu propria 
lor voință.

în acest cadril, apreciem că îm
părțirea Europei în blocuri militare 
și in blocuri economice nu cores
punde intereselor popoarelor europe
ne. într-un anumit sens, Europa s-a 
dezvoltat de-a lungul istoriei intr-o 
deplină unitate. Progresele realizate 
de Europa se datoresc tocmai acestei 
colaborări care a existat. Or, pentru 
prezentul și viitorul Europei este 
necesar să se dezvolte o unitate mai 
puternică, o unițate nouă, bazată pe 
respectul diversității orânduirilor 
sociale, dar care să pornească de la 
interesele comune de a asigura■ po
poarelor europene independenta, dez
voltarea economico-socială, . bună
starea și pacea. Numai unite po
poarele europene pot să-și asigure 
un viitor mai bun, de deplină liber
tate și egalitate !

ÎNTREBARE : Poziția dum
neavoastră in privința blocurilor 
militare, este foarte fermă, de 
mulți ani. Dacă îmi permiteți, 
as dori să menționez că Româ
nia face parte din Tratatul de 
la Varșovia, care este $i el un 
bloc militar. Nu există aici o 
contradicție ?

RĂSPUNS : Da, într-adevăr, Româ
nia este membră a Pactului de la 
Varșovia, dar ne-am pronunțat în
totdeauna — și ne pronunțăm și a- 
cum — pentru desființarea concomi
tentă a celor două pacte militare. Nu 
este posibilă o desființare unilatera
lă sau. o retragere unilaterală ; con
siderăm însă că trebuie să facem 
totul pentru a Se depăși etapa blocu
rilor, care în general nu au fost ne
cesare niciodată și cu atît mai mult 
astăzi. Dealtfel, trebuie să menționez 
că țările socialiste din Pactul de la 
Varșovia se pronunță, in totalitatea 
lor, pentru desființarea concomitentă 
a celor două blocuri militare.

ÎNTREBARE : Din acest punct 
de vedere — al existentei blocu
rilor militare si. mai ales, al po
liticii de înarmări — vi se pare, 
domnule președinte, că pacea 
mondială este amenințată ?

9,20 Viața culturală
9,40 Teleenciclopedia

10,10 Muzica 7... nimic mai simplu '!
11.15 Dln .țările .socialiste .
11.40 Salonul Tv al artelor plastice .
12,20 viața economică
12.45 Panoramic liric
13.45 Invățămint — anul 40
14,05 Să cîntăm azi omenirii — muzică 

ușoară
14,35 Din lumea științei
15,00 Patru decenii de muzică româ

nească. Creații dedicate anului ju
biliar 1984

16,05 Desene animate
16.30 Universul femeilor
17,00 Serata muzicală TV. Arta inter

pretativă românească în ultimele 
patru decenii

18.40 Marea epopee revoluționară
19,00 Telejurnal & Sub semnul anului 

jubiliar
19,25 Telerama
19,55 Instantanee
20.15 Seară de balet : „Iancu Jlanu" de 

Mircea Chlrlac
21.30 România pitorească

IN MAGAZINE

Uniforme și rechizite pentru noul an școlar
în cadrul pregătirilor pentru în

ceperea noului an școlar, i® ra
ioanele specializate Organizate în 
magazinele cooperativelor de pro
ducție. achiziții si desfacere a 
mărfurilor s-a pus în vinzare toa
tă sama de articole necesare ele
vilor.

Se pot cumpăra din timp cos- 
tume-uniformă pentru șoimii pa
triei. costume-uniformă si panta- 
loni-uniformă pentru toți școlarii, 
rochițe pepit pentru elevele din 
Clasele I—IV. sarafane si bluze bleu

Ne despărțisem atunci spunin- 
du-ne „Ea revedere", pentru că 
așa se obișnuiește... Aveam să. ne 
mai revedem vreodată 2 Iată că da. 
Mașina noastră a oprit din nou la 
poarta lui, acum, după cinci ani. Și 
ne-am salutat ca vechi prieteni.

— Ce mai faceți. Cian Yuncin, ce 
mai e nou ?

E bucuros de întrebare și răspun
de surizind :

însemnări 
de călătorie

— Sint multe lucruri noi. Casa, 
cum vedeți, s-a mai îmbogățit cu 
cite ceva, am acum si up nepoțel, 
de la fiica mea cea mare...

Am fost să vedem și o altă casă, 
din vecini, o casă nouă, cu etaj, 
modernă, cu multe camere și cu 
mobile noi. Nu. casa aceasta, ca și 
altele din preajmă nu se aflau aici 
acum cițiva ani.

Sint, intr-adevăr, multe noutăți 
la Eu Cou Cian. Roade ale hărniciei 
și tenacității, care pot, dealtfel, fi 
văzute pretutindeni pe întinderile 
marii țări prietene. Astfel, comuna 
populară a dobindit intre timp o 
considerabilă zestre tehnică. Are, 
in proprietatea ei, 250 de tractoare, 
425 de autovehicule, și-a construit 
545 de puțuri cu pompe electrice 
pentru irigarea întregii suprafețe 
agricole. Eivrează anual 125 000 tone 
legume, 1 200 tone fructe, 30 000 de

RĂSPUNS : Pacea mondială este 
foarte grav amenințată ca urmare a 
cursei înarmărilor, a înarmărilor nu
cleare, a trecerii la amplasarea ra
chetelor americane în Europa Și a 
contramăsurilor luate de Uniunea 
Sovietică.

De aceea, problema fundamentală a 
epocii noastre ește aceea de a Opri 
cursa înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, de a. impune dezarma
rea, retragerea armelor nucleare din 

. Europa și, în acest cadru, și reluarea 
tratativelor dintre Uniunea Sovietică 

■și S.U.A., precum și asumarea undt 
răspunderi mai mari de către țările 
europene in soluționarea acestor pro
bleme, avînd în vedere că sint în 
pericol, în primul rînd, existenta și 
viața popoarelor europene.

ÎNTREBARE : In ce privește 
relațiile României cu Franța, 
apreciăți, domnule președinte, că 
aceste relații sint acum bune, 
sau sint afectate de unele diver
gențe de opinii ?

RĂSPUNS ; Relațiile dintre Româ
nia și Franța pot fi caracterizate ca 
bune. Ele se bazează pe îndelungate 
tradiții, pe faptul că. în multe mo
mente istorice ale dezvoltării Româ
niei, Franța a acordat un sprijin pu
ternic țării noastre, iar după al doi
lea război mondial — îndeosebi în 
deceniile al șaselea și al șaptelea — 
colaborarea româno-franceză, inclu
siv cooperarea în producție, au ajuns 
la un nivel foarte înalt. Noi dorim, 
desigur, să-acționăm în continuare 
pentru dezvoltarea și ridicarea aces
tor relații la un nivel tot mai înalt.

ÎNTREBARE.: Vizita in Româ
nia a președintelui Mitterrand 
este programată in curind ? In 

. ce stare de spirit și cu ce spe
ranțe abordați această vizită 7

RĂSPUNS : într-adevăr, în princi
piu, este stabilită vizita președinte
lui Mitterrand în toamna acestui an, 
deși nu s-a precizat incă în ce pe
rioadă să aibă loc. Noi privim aceas
tă vizită ca un moment important în 
relațiile dintre România și Franța. 
Pornind de Ia ceea ce âm menționat 
mai înainte, de la dorința de a iden
tifica noi posibilități de dezvoltare a 
Colaborării și cooperării bilaterale — 
in domeniile economic, tehnic, știin
țific, cultural, al schimburilor tot 
mai largi intre popoarele noastre — 
și, desigur, de la necesitatea discută
rii unor probleme grave ale situației 
internaționale, considerăm că această 
vizită va putea reprezenta un nou 
moment important care va deschide 
noi perspective relațiilor dintre 
România și. Franța.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a adresa cititorilor ziarului 
dumneavoastră și întregului popor 
prieten francez salutul nostru 
cordial și cele mai bune urări de 
progres, prosperitate și pace.

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

r luni 2o august ism ,
■ în jurul orei 9,30, transmisiune 
directă : Festivitatea deschiderii 
oficiale a Expoziției „Dezvoltarea 
economico-socială a României", 
organizată cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției dă eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din 
România.

20,00 Telejurnal (parțial color) • între
cerea socialistă la orele bilanțului 
în cinstea marii sărbători

20.20 40 de ani de Istorie nouă — o 
nouă geografie economică (color)

20.45 August, arc peste timp românesc 
— muzică șl versuri

21,00 ctitorii cu care ne mtndrim. Con
stelația Oltului

21.20 Tezaur folcloric (parțial color)
21,50 La zi în 600 de secunde
22,00 Orizont tehnlco-ștllnțific. 40 de ani 

de impetuos progres tehnico-ștlin- 
țlfic. Documentar

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

pentru elevele din clasele V—-VIII, 
precum si uniforme pentru tinerii 
care participă la pregătirea penttu 
apărarea patriei.

Nu lipsesc nici articolele pentru 
pionieri : bluze, cămăși albe, fus
te plisate. cravate, centuri, insigne 
etc., precum și ciorapi. cravate, 
bascuri. pantofi, ghete sau artico
le de sport, treninguri, sorturi etc.

Librăriile si raioanele de libră
rie din cadrul acestor magazine 
sint pregătite cu toată gama de 
rechizite necesare elevilor.

porci, 500 000 de rațe, 1000 000 kg 
de ouă. Numărul atelierelor si în
treprinderilor industriale proprii a 
crescut la 27 (fabrici noi de confec
ții; de încălțăminte și altele). Iar 
venitul mediu anual pe locuitor s-a 
dublat față de 1978 (pentru că si ve
nitul total al comunei a ajuns la 
100 milioane yuani).

Despre cum se muncește e de 
ajuns un singur element : totul de 
pe numai 2 000 de ha ! Sint semnele 
că ceva substanțial se schimbă a- 
cum in destinul țăranului chinez...

Iată aceeași realitate constatată, 
la mii de km depărtare de aici, in 
insula Hainan, in satul BaumaO cu 
o populație de naționalitate ..li", 
intr-o discuție cu brigadierul Wan 
Daoyoan...

— Vorbiți-ne despre_ dumnea
voastră.

— Am să vă spun despre anii 
aceștia din urmă, pentru că multe 
s-au schimbat, și e bine, e foarte 
bine. Brigada mea lucrează la orez, 
avem 615 mu (un mu == 0,15 ha) șt 
scoatem două recolte pe an. Dacă 
am să vă spun că pină acum 3—4 
ani scoteam 250 de kg pe mu, iar 
acum peste 400, o să înțelegeți că 
se muncește altfel atum, mai bine, 
mult mai bine.

Urmare a politicii.actuale a Parti
dului Comunist Chinez de dezvolta
re pe baze noi a economiei agrare, 
cimpiile, satele si oamenii lor trec 
prin înnoiri profunde, pășesc pe 
generosul drum al eficienței și 
prosperității.

Mihai CARANFIL

PROMOTRARE A UNEI POLITICI UE PACE, COLABOIMRE SI PROGRES 
Ample comentarii în presa din diferite țări ale lumii 

în preajma marii sărbători naționale a poporului român
Presa de peste hotare consacră spații largi marii sărbători naționale 

a poporului român - cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — evidențiind că actul 
de lâ 23 August 1944 a inaugurat o etapă nouă în Istoria patriei noastre, 
a deschis calea împlinirii idealurilor și năzuințelor de dreptate și liber
tate ale poporului nostru, a cuceririi depline a independenței și suvera
nității naționale, a afirmării României ca națiune liberă și demnă. Sint 
puse in lumină realizările istorice ale poporului român in toate domeniile, 
îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român,, de cind destinele patriei noastre sint încredințate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Coniunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, subliniindu-se că aceasta este

cea mai fructuoasă epocă din istoria României, definită cu mindrie de 
națiunea română drept „Epoca Ceaușescu".

Articole și comentarii ample sint dedicate operei și concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu, relevîndu-se coordonatele majore ale poli
ticii interne și externe a patriei noastre, luările de poziție principiale și 
constructive ale conducătorului partidului și statului nostru in problemele 
cardinale ale lumii contemporane, strălucitele inițiative, propuneri și de
mersuri românești privind înlăturarea completă- din Europa a armelor 
nucleare,, a oricăror arme, oprirea agravării situației internaționale, 
salvgardarea păcii, trecerea la măsuri efective de dezarmare, și în primul 
ri.nd de dezarmare nucleară, promovarea unei politici.de înțelegere și 
colaborare între popoare, de edificare a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

„Moment de evocare
Sub titlul „Sărbătoarea poporu

lui român", revista sovietică 
„AGHITATOR" a publicat un am
plu articol consacrat celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. Publicația 
subliniază că „in urmă cu 40 de 
ani, in viața poporului român s-a 
produs un eveniment care a schim
bat radical destinul său“.

Intrînd in războiul cu Germania 
fascistă. România — se arată în ar
ticol — și-a adus contribuția sa la 
zdrobirea Reichului hitlerist. Văr- 
sindu-și sîngele împreună în lupta 
împotriva fascismului, popoarele 
român și sovietic și-au Cimentat 
prietenia. Aceasta și-a găsit expre
sia și in acordarea de ordine și 
medalii unui număr de peste 
100 000 militari români care s-au 
distins în războiul antihitlerist.

Arătind că după război România 
a realizat progrese rapide pe calea 
progresului social-economic și po
litic, revista relevă : „în numai un 
deceniu și jumătate după elibera
rea de sub fascism, poporul român 
a reușit să creeze baza economică 
a socialismului. In 1965. la Congre
sul al IX-lea al P.C.R. — se subli
niază în articol — a fost declarată 
victoria deplină a socialismului pe 
pămintul românesc, a fost adoptată 
o nouă Constituție, iar țara a fost 
proclamată republică socialistă".

Se amintește, în context, că „Ia 
Congresul al Xl-lea al partidului 
a fost adoptat Programul P.C.R. de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism, 
iar la Congresul al XII-lea al 
P.C.R. a fost stabilită, ca obiectiv 
strategic al cincinalului 1981—1985, 
sarcina trecerii țării în rîndul sta
telor cu o dezvoltare economică 
medie. Perspectivele noi ale con
strucției socialiste pe perioada 
pină Ia sfirșitul actualului deceniu 
vor fi stabilite la Congresul al 
XlII-lea al partidului, care se va# 
înți-uni; in noiembrie1 1984“;.;; „, :

Subliniind că „România, a obți
nut stioeese însemnate în toate 
sferele construcției socialiste", re
vista prezintă date ilustrative pen
tru marile realizări ale poporului 
nostru pe calea edificării noii so
cietăți in principalele domenii ale 
activității economice și sociale.

Relevînd că România socialistă 
pune în centrul politicii .sale ex
terne dezvoltarea legăturilor cu 
toate țările socialiste, revista sub
liniază atenția acordată de parti
dul și statul nostru relațiilor și co
laborării cu P.C.U.S. și Uniunea 
Sovietică.

Un nou impuls în dezvoltarea 
colaborării sovieto-române — se 
subliniază in articol — a fost dat 
de convorbirile, de la 4 iunie 
1964. de la Moscova, dintre to
varășii K. U. Cernenko și Nicolae 
Ceaușescu. in cursul cărora s-a 
confirmat hbtărîrea reciprocă de 
întărire, in continuare, a relațiilor 
de alianță dintre Uniunea Sovieti
că și România socialistă, de extin
dere a conlucrării reciproce în do
meniul politic, economic, al apără
rii și culturii. După cum a subli
niat. in legătură cu aceasta, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. înțelege
rile convenite constituie un nou 
moment de o însemnătate deose-

„Epoca unor profunde și multilaterale 
transformări socialiste"

Cotidianul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO“ a publicat un re
portaj intitulat „Capitala reînnoi
tă", consacrat marilor transformări 
pe care le-a cunoscut Bucurestiul. 
împreună cu întreaga tară. în anii 
ce au trecut de la victoria revo
luției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimneria- 
listă din patria noastră.

„încă de Ia aeroport te frapează 
dinamismul și animația marelui 
oraș, se simte atmosfera pregătiri
lor pentru marcarea marii sărbă
tori naționale a poporului român" 
— cea de-a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare so- 

. Cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. se arată în re
portaj. subliniindu-se : „August 
1944 a dus Ia schimbări profunde 
in viața social-economică și Cul
turală a României. Dintr-o țară 
eminamente agrară, cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură ră
masă in urmă. România s-a trans
format în numai patru decenii in
tr-o țară industrial-agrară cu un 
ritm accelerat de dezvoltare, cu o 
industrie și agricultură moderne.

Aceste transformări revoluțio
nare. care reprezintă opera muncii 
creatoare a poporului român, sint 
reliefate $1 în aspectul de ansam
blu al orașului-capitală. Locul de 
frunte ce-1 deține in economia na
țională se datorează faptului că în 
prezent aici se obține o parte în
semnată din întreagă producție in
dustrială a tării".

Arătind că Bucureștiul este cel 
mai important centru al invătă- 
mintului, științei și vieții culturale 
din România, aici aflindu-se nu
meroase institute de invătămint su
perior și scoli de toate gradele, di
ferite institute de cercetări științifi
ce. precum și o serie de instituții 
culturale, ziarul relevă: „Iată de ce 
acum orașul se prezintă atît cu 
moștenirea sa bogată de variate 
forme și stiluri arhitecturale, de 
monumente istorice și culturale, 
cit și cu întinsele cartiere de lo
cuințe construite într-un stil arhi
tectonic modem. înfățișarea si 

a unui drum glorios11
bită în întărirea prieteniei și Co
laborării româno-sovietice.

Marcind jubileul României prie
tene ca o sărbătoare generală â 
țărilor socialiste, poporul sovietic 
adresează oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România salu
tul său și urări de noi și mari 
succese în construirea socialismu
lui — se spune in Încheierea ar
ticolului.

Revista teoretică a C.C. al P.C 
din Cehoslovacia. „NOVA MYSL". 
a consacrat un amplu articol re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August 1944. arătind 
între altele : Mișcarea populară 
antifascistă din România a devenit 
forța principală și hotăritoare pen
tru evoluția următoare a tării. în
trunit oferea garanția progresului 
social și economic. în fruntea aces
tei mișcări populare antifasciste, 
care mai tirziu avea să se trans
forme in mișcare de eliberare na
țională. intr-o adevărată revoluție, 
s-au situat, de la bun început, co
muniștii.

După ce prezintă, in continuare, 
evenimentele de la 23 August 1944 
și din zilele următoare, revista 
subliniază : O contribuție prețioa
să la lupta antifascistă comună a 
reprezentat-o participarea armatei 
române, cu un efectiv de aproape 
jumătate de milion de oameni, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și unei părți a Austriei. Unitățile 
românești au eliberat zeci de orașe 
și sute de sate in toate cele trei 
țări. Dar cea mai mare lovitură 
pentru planurile strategice ale co
mandamentului nazist a fost însăși 
pierderea spațiului românesc im
portant... Revoluția din August a 
fost, așadar, pentru hitleriști o lo
vitură deosebit de serioasă, una 
dintre cele mai mari pe care le-au 
suferit spre sfirșitul războiului...

Prin acțiunea ei — neașteptată 
și surprinzătoare și, de aceea. în
cununată de succes — România a 
contribuit, așadar, nu numai la 
prăbușirea frontului hitlerist în 
Balcani, ci-și la prăbușirea planu
rilor naziste in general. Și aceasta 
intr-o perioadă cind înfringerea 
Germaniei nu era încă nici pe de
parte clară, după cum releva 
Decretul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 6.VI.1945. De aceea 
acțiunea eroică a antifasciștilor ro
mâni a fost pe bună dreptate apre
ciată chiar în zilele care au urmat...

Revistă cehoslovacă subliniază că 
actul istoric din August 1944 a făcut 
parte dintre acele evenimente ce 
au o influentă hotărîtoare asupra 
drumului în continuare al națiunii, 
care iși pun amprenta asupra evo
luției timp de decenii.

„România socialistă de astăzi — 
se arată în încheiere — este o țară 
care se deosebește esențial de 
România burgheză antebelică, ce 
se numără. Sub aspect social și 
economic, printre cele mai înapo
iate țări din Europa. Astăzi. 
România este un stat cu o puter
nică economie socialistă, capabilă 
să asigure cerințele mereu cres- 
cinde ale locuitorilor și care poate 
pregăti in viitor societatea pentru 
trecerea la comunism. Este un stat 
al muncitorilor, țăranilor si inte
lectualilor cărora sarcina edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate le este scumpă".

valorile estetice și arhitecturale ale 
Bucureștiului de ieri sint înscrise 
organic in chipul socialist al ora
șului de azi".

In continuare sint menționate 
date ilustrative pentru dezvoltarea 
complexă și armonioasă a tuturor 
sectoarelor Capitalei, a tuturor 
cartierelor si a comunelor sub
urbane.

Relevînd că in construcția de 
locuințe și in amenajarea complexă 
a Capitalei cea mai rodnică peri
oadă este cea de după Congresul 
al IX-lea al P.C.R.. ziarul citează 
date privind construcția de apar
tamente. cămine muncitorești, școli 
de cultură generală, cămine stu
dențești. policlinici, dispensare, spi
tale, de diverse alte obiective 
sbcial-culturale.

Trezesc admirația amploarea 
construcției urbane, arhitectura 
specifică a noilor cartiere încadrate 
de verdeață „Țitan". „Militari", 
„Colentina". „Pantelimon". unde 
au fost create toate condițiile pen
tru satisfacerea deplină a tuturor 
cerințelor social-cetătenesti ale 
locatarilor lor — se arată în articol.

în încheiere, se apreciază că 
„realizările impresionante ale re
voluției socialiste deschid o per
spectivă și mai amplă construc
țiilor urbane, generează încredere 
și optimism pentru înflorirea multi
laterală in continuare, .pe plan eco
nomic. social, cultural și spiritual, 
a Capitalei".

Cotidianul „NEPSZABADSAG". 
din R. P. Ungară, a inaugurat, sub 
genericul „Cele patru decenii 
ale României", un ciclu de 
articole consacrate aniversării re
voluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimne- 
rialistă. Primul articol, intitulat 
„Moment istoric de răscruce", pre
zintă pe larg desfășurarea eveni
mentelor de la 23 August 1944. re- 
Iiefind lupta Partidului Comunist 
Român împotriva fascismului.

în articol sint înfățișate, de ase
menea. faptele de arme ale ostași
lor români Pe frontul antifascist 
și contribuția armatei române la 

lupta împotriva fascismului. Ia 
eliberarea Ungariei si Cehoslova
ciei de sub ocupația nazistă.

Revista „ZYCIE PÂRTII", or
gan teoretic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a dedi
cat un amplu articol celei dera 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din 
România. prOzentind marile reali
zări obținute de tara noastră in anii 
construcției socialiste.

La rindul său. ziarul ..TRYBUNA 
LUDU" a inserat un articol înfăți- 
șind prioritățile economiei româ
nești. cu accent pe creșterea pro
ducției de petrol și cărbune. După 
ce relevă performantele construc
torilor români de utilaj petrolier, 
cotidianul subliniază : „Industria 
petrolieră poloneză beneficiază de 
experiența bogată a românilor, 
între altele, cumpărăm utilaj pen
tru prospecțiuni geologice si bene
ficiem de tehnologia românească. 
Românii au elaborat în ultimul 
timp pentru Polonia un proiect 
pentru prospecțiuni geologice pîhă 
la adincimea de 7 000 m“.

Stih titlul „Realizări istorice ale

„Exemplul unei demne și curajoase angajări in 
apărarea idealurilor supreme ale umanității"
Revista italiană „BALCANICA" 

a dedicat marii sărbători naționale 
a poporului român un amplu arti
col. in care, prezentind politica 
externă a tării noastre, reliefează 
opera și concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndeosebi con
tribuția președintelui tării noastre 
Ia soluționarea principalelor pro
bleme ale lumii contemporane. 
Publicația, subliniază că cea mai 
fructuoasă perioadă a început Ia 
Congresul al IX-lea, de cind la con
ducerea României se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„Noi sîntem convinși, într-adevar, 
Că România de astăzi se află efec
tiv în -“Era Ceaușescu»" — relevă 
revista, precizind : „Președintele 
României și-a asumat responsabili
tatea conducerii țării în momente 
istorice deosebite pentru destinele 
ei". „Această perioadă a României 
independente se poate defini -Era 
Ceaușescu», o epocă de care națiu
nea română este mîndră. -Era 
Ceaușescu» reprezintă un tot uni
tar de componente și valori care de 
mai mulți ani oferă poporului 
român și lumii exemplul unei dem
ne și curajoase acțiuni de apărare 
a intereselor și independenței na
ționale a statului român. Președin
tele Ceaușescu a făcut din inde
pendența țării un instrument des
chis tuturor inițiativelor pentru 
dialog, pace și colaborare cu toate 
popoarele, pentru contacte intre 
cele două blocuri în vederea asigu
rării păcii și dezarmării. Există o 
lungă serie de propuneri oficiale 
pe care România le-a prezentat 
marilor puteri, celorlalte state, vi- 
zînd depășirea actualului moment 
dificil din viața internațională, pen
tru ca omenirea să fie îndreptată 
spre o politică de prietenie , și co
laborare intre toate popoarele".

în continuare se prezintă pe larg 
concepția președintelui României 
privind problemele securității și 
dezarmării, punindu-se în lumină 
însemnătatea inițiativelor pro
movate în această direcție.

Președintele Ceaușescu — se ara
tă in articol — a insistat asupra 
faptului că actuala cursă a înarmă
rilor reprezintă un factor de adîn- 
cire a crizei economice mondiale, 
alimentind propaganda de război și 
creind o stare de spirit de incerti
tudine in masele populare, de 
neîncredere și suspiciune in viața 
internațională. România, președin
tele său au subliniat că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
reprezintă prevenirea războiului 
și garantarea păcii, realizarea unui 
echilibru militar care să se bazeze 
nu pe achiziționarea de noi arme, 
ci pe reducerea celor existente la 

nivelul cel mai scăzut.
Publicația thailandeză „A ASSET" 

a inserat un grupaj de articole și 
relatări consacrate României, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Articolele și infor
mațiile prezintă marile realizări 
obținute de poporul nostru în toa
te domeniile de activitate.

în editorialul intitulat „Româ
nia — de la stadiul de țară in curs 
de dezvoltare la cel de țară mediu 
dezvoltată" sint relevate transfor
mările structurale petrecute în 
viața poporului nostru și succesele 
dobîndite in anii care au trecut de 
la 23 August 1944, îndeosebi în ul
timele două decenii, de cind desti
nele țării sint încredințate tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Sint evi
dențiate, în context, rolul determi
nant și activitatea prodigioasă ale 
președintelui României în ridicarea 
țării pe noi culmi de progres și 
civilizație, in asigurarea unei dez
voltări multilaterale a societății 
noastre socialiste. Este subliniată 
contribuția hotăritoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și transpunerea in prac
tică a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la în
tărirea independenței și suverani
tății naționale.

Materialele publicate oglindesc, 
de asemenea, realizările remarcabi
le din toate ramurile economiei, 
mutațiile calitative survenite, Îm
bunătățirea și modernizarea struc
turii economice, dezvoltarea științei 
și tehnicii ca element decisiv in 
accelerarea progresului economic — 
caracteristici definitorii ale perioa
dei deschise de cel de-al IX-lea 

economiei românești în ultimele 
patru decenii", „JORNAL DE 
ANGOLA" a publicat un articol in 
care arată că, după cucerirea pu
terii politice, Partidul Comunist 
Român și-a propus , să transforme 
România intr-un stat industrial- 
agrar modem, ca unică posibilitate 
de valorificare deplină a potenția
lului material și uman al țării.

Se subliniază că economia româ
nească a parcurs pași istorici, în
deosebi in ultimele două decenii, 
producția industrială a țării noas
tre crescind de citeva ori, iar agri
cultura. cunoscind o dezvoltare in
tensă.

în continuare, cotidianul angolez 
relevă că. dezvoltarea economiei a 
creat condiții pentru creșterea sis
tematică a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, 
citind, în acest sens, date ilustrati
ve privind sporirea retribuției me
dii și a veniturilor țăranilor. în 
articol se evidențiază că, în mo
mentul de față, un accent deosebit 
se pune pe problemele calității, ri
dicării nivelului tehnic al produc
ției și creșterii puternice a produc
tivității muncii.

Congres al partidului. O atenție 
deosebită este acordată preocupă
rilor partidului și statului nostru 
in ceea ce privește sporirea conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor cetățenilor pa
triei. fără deosebire de naționalita- I 
te. crearea condițiilor afirmării pe 
multiple planuri a personalității 
umane.

„Schimbări înnoitoare în Româ
nia" este titlul unui amplu articol 
consacrat de ziarul „ULTIMA 
HORA DE BRASILIA" prefaceri
lor profunde ce au avut Ioc in țara 
noastră, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, în 
cele patru decenii de Ia victoria re- j 
voluției . de eliberare, socială și na-, . I 
țională, ântifăriSfetă. și ântiimperia.» 1 
listă. Se subliniază că .P.C.R. a ac- J 
ționat fewri in direcția' transformă- ' 
rii României într-un stat cu o indus- ! 
trie puternică și cu o agricultară S 
modernă. în mod convingător, sint 
prezentate detaliat realizările is
torice obținute de poporul) nostru 
în dezvoltarea economică și socială 
a țării, subliniindu-se îndeosebi a- 
vintul pe care l-a înregistrat eco
nomia României în perioada de f 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Dezvoltarea in ritmuri înalte «4 
Industriei și agriculturii a creat 
condițiile necesare pentru crește
rea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor — se arată in articol. De ase
menea, este evidențiată preocupa
rea statornică a conducerii de par
tid și de stat pentru asigurarea 
trecerii la o nouă calitate și creș
terii productivității în toate dome
niile de' activitate, pentru dezvolta
rea armonioasă și în ritmuri înalte 
a tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate ale economiei națio- ' 
nale.

în articol se (subliniază faptul că 
România, datorită politicii sale 
realiste și profund științifice, chiar II
jn condițiile generate de actuala I
criză economico-financiară mon- |
dială, și-a asigurat o dezvoltare 
impetuoasă a economiei naționale, 
ceea ce i-a permis să participe ac
tiv la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale. De aseme
nea, este relevată contribuția acti
vă a țării noastre la soluționarea 
marilor probleme eu care se con
fruntă în prezent omenirea.

Publicația „SOLIDARITY UNI- 
VERSELLE", care apare la Pa
ris, a dedicat numărul său din 
august celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială Și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din România. „Această re
voluție a fost opera tuturor forțe
lor patriotice ale țării, constituite 
în Blocul Național Democratic" — 
se (arată în articolul redacțional 
consacrat semnificației actului de 
Ia 23 August 1944, subliniindu-se : 
„Aceasta a fost o revoluție națio
nală, deoarece a regrupat efectiv 
toate elementele active ale țării și 
nu s-a limitat doar Ia realizarea 
ieșirii din război prin răsturnarea 
dictaturii militare, Ci a întors ar
mele împotriva nazismului, mar
cind declanșarea unor mutații poli
tice fundamentale, reîntoarcerea la 
viața democratică, punerea în apli- ■ 
care a unor reforme sociale...". Se 
precizează că armata română a ta- 
tors armele ta totalitatea 6a imjto- 
triva Germaniei hitleriste și s-a 
alăturat coaliției Națiunilor Unite, 
forțele insurecționale alungindu-t 
pe hitleriști de pe întreg teritoriul 
țării. Apoi, românii au participai cu 
toate forțele la războiul antihitle
rist pină la victoria finală- Prin in
trarea sa in război de partea aliați- 
Ior, România a adus o importantă 
contribuție la victoria Națiunilor 
Unite. Sacrificiile sale au plasat 
România după U.R.S.S., Statele , 
Unite și Marea Britanic în efortu! 
militar antihitlerist. Trupele româ
nești au eliberat 3 800 localități în I 
Ungaria și Cehoslovacia. La rindul [ 
său, economia românească a susți
nut in mod amplu efortul d« război: 
cheltuielile s-au cifrat la peste un 
miliard de dolari.

„23 August — relevă publicația 
pariziană — exprimă atașamentul 
românilor la idealurile de unitate 
națională și de libertate ca funda
mente ale progresului lor"

(Agerpnesț)
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PRIMIT CU VIU INTERES IN R1NDUL OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ, IA TOKIO A APĂRUT VOLUMUL ORIENTUL MIJLOCIU

ELENA CEAUSESCU: „Polimerizarea
stereospecifică a izoprenului

TOKIO 18 (Agerpres). — Ilustrare a interesului și a înaltei aprecieri 
internaționale pentru remarcabila activitate științifică a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, în prestigioasa editură „Kobunsha", 
din Tokio, a apărut lucrarea „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZO- 
PRENULUI". Cunoscuta monografie, care, de la data publicării ei, în 1979, 
a văzut lumina tiparului și in U.R.S.S., Marea Britanie, Grecia, italia și

Olanda, suscitind un deosebit ecou in lumen științifica, a fost tradusă 
în limba japoneză de către prof. Takayuki Otsu, de la Universitatea 
Osaka, președinte executiv al Societății japoneze de știință a polimerilor. 
La editarea lucrării a colaborat reputatul specialist în domeniul polimeri- 
zării izoprenului, dr. Kiyoshi Endo.

în postfața la ediția japoneză, 
prof. TAKAYUKI OTSU eviden
țiază locul de excepțională impor
tanță pe care îl ocupă in chimia 
macromoleculară modernă cerce
tările referitoare la polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului.

„Am rămas profund impresionat
— arată autorul — de Japtul că 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, concomitent cu înaltele 
misiuni de prim viceprim-ministru 
al guvernului român și de pre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, exercită 
și alte responsabilități, îndrumind, 
totodată, și activitatea Institutului 
Central de Chimie și deșfășurind 
o prodigioasă activitate proprie de 
cercetare științifică. Cerințele so
ciale variate, inclusiv problemele 
aduse de criza, energetică și de pro
tejarea mediului înconjurător, au 
impus exigențe tot măi mari cer
cetării in domeniul polimerilor.

Valoarea cercetărilor pe care le 
conține această lucrare va rezista 
statornic timpului. Volumul de 
față, care cuprinde prezentarea în
tregului proces de cercetare, de la 
fundamentarea științifică a poli- 
merizării stereospecifice a izopre
nului pină la aplicarea industrială 
a rezultatelor cercetării in uzinele 
de producere a cauciucului sinte
tic — similar în ce privește calită
țile cu cel natural — este deosebit 
de util și este de natură să consti
tuie o lucrare fundamentală de re
ferință".

Apărut în preajma marii sărbă
tori a poporului român — cea de-a 
40-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
— volumul a fost lansat in cadrul 
linei ceremonii care a reunit mem
bri ai Academiei Japoniei, condu
cători ai societăților academice și 
de specialitate din domeniul chi
miei și polimerilor, membri ai 
Parlamentului și demnitari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, din 
Agenția pentru știință și tehnolo
gie, profesori universitari și cerce- ■ 
tători, conducători ai unor compa
nii industriale și ai unor mari 
edituri și librării, redactori-șefi ai 
presei de specialitate,, redactori Ști
ințifici ai marilor cotidiane.
b Cu prilejul prezentării lucrării. 
TAKEO MIKI. membru al Dietei 
Japoniei, fost prim-ministru, pre
ședintele Ligii parlamentare japo
neze pentru dezarmare și pace, a 
adresat un mesaj in care a subli
niat : „Doresc să transmit calde 
felicitări doamnei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu cu 
ocazia publicării in limba japoneză 
a lucrării „Polimerizarea stereospe
cifică a izoprenului".

îmi amintesc cu plăcere că, în 
urmă cu nouă ani, am avut onoarea 
ca, in calitate de prim-ministru al 
Japoniei, să primesc in vizită ofi
cială de stat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu doamna 
Elena Ceaușescu. Am remarcat in
teresul manifestat de doamna Elena 
Ceaușescu pentru dezvoltarea rela
țiilor cu lumea oamenilor de ști
ință japonezi, constatind, totodată, 
considerația deosebită de care se 
bucură realizările sale.

In semn de prețuire a activității 
științifice desfășurate, a nivelului 
înalt . al cercetărilor efectuate in 
domeniul chimiei de către doamna 
Elena Ceaușescu, Societatea japo
neză de știință a polimerilor 
conferit, cu acel prilej, titlul 
„Om de știință de onoare", 
este cunoscută, de asemenea, 
apreciez foarte mult activitatea de 
om politic a doamnei Ceaușescu.

In anul 1978 am avut fericitul 
prilej de a vizita România și am 
rămas impresionat de nivelul ridi
cat de dezvoltare 
lă, de nivelul 
atins de această 
nea, urmăresc cu 
apreciez in mod deosebit activita
tea depusă de România, de 
ședințele Nicolae Ceaușescu, pen
tru apărarea păcii și pentru 
zarmare, pentru reducerea riscului 
războiului nuclear.

Sint convins că publicarea în Ja
ponia a lucrării doamnei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu va contribui la o .mai 
bună cunoaștere șt apropiere între 
oamenii de știință japonezi și 
români.

Adresez, încă o dată, felicitări și 
expresia întregii mele stime auto
rului volumului".

în mesajul său, TAKEO FUKU
DA, membru al Dietei Japoniei, 
fost prim-ministru. a arătat :

„Publicarea in Japonia a lucră
rii doamnei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu îmi oferă 
ocazia plăcută de a transmite calde 
felicitări autorului.

Sint sigur că această lucrare de 
valoare va contribui la mai. buna 
cunoaștere a realizărilor științifice 
românești in Japonia și la promo
varea relațiilor de colaborare din
tre oamenii de știință din cele 
două țări.

Acum trei luni am avut fericita 
ocazie de a vizita România, aceas
tă țară atit de frumoasă, împreu
nă cu un grup de membri ai Par
lamentului Japoniei.

Locurile pe care le-am vizitat, 
intilnirile și discuțiile pe care 
le-am avut, în primul rind con
vorbirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, au contribuit la întări
rea admirației mele și a respec
tului față de eforturile depuse de 
poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru o dezvoltare puternică a 
economiei țării, față de rezultatele 
obținute pe calea libertății și inde
pendenței.
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mult interes și
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Apreciez in mod deosebit politica 
externă activă desfășurată de 
România, acțiunile întreprinse de 
președintele Ceaușescu pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru 
menținerea păcii in lume.

Am, de asemenea, cel mai înalt 
respect pentru activitatea socială și 
politică pe care o desfășoară doam
na Elena Ceaușescu, ca și pentru 
prodigioasa sa activitate științifică, 
încununată cu rezultate atit de im
portante.

Sint încintat că am putut vizita 
România și am acum in minte 
imaginea reală a acestei țări, iar 
această imagine minunată mă stră
duiesc să o fac cunoscută și altor 
lideri politici din Japonia, poporu
lui japonez".

„Sint incintat și onorat că am 
avut ocazia să traduc una dintre 
cărțile prestigioase ale academicia
nului doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume in 
știința polimerilor, căreia îi adre
săm, cu acest prilej, felicitări 
călduroase, multă sănătate și feri
cire, noi realizări in activitatea 
științifică" — a subliniat in cuvin- 
tul său prof. Takayuki Otsu.

Evidențiind semnificația apari
ției volumului ..Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului" în Ja
ponia. prof. NOBORU YAMAZAKI. 
dc la Institutul 
tehnologic din 
Tokio, președin
tele Comitetului 
de organizare a 
Conferinței inter
naționale a cau
ciucului, Kyoto — 
Japonia. 1985, 
președinte al So
cietății industriei 
cauciucului din 
Japonia, și-a fă
cut cunoscut in
teresul deosebit 
pentru seria mo
nografiilor publi
cate de tovarășa 
academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu, subli
niind : 
tat România 
două rinduri, 
cadrul 
rilor 
între 
japoneză 
promovarea 
inței și Consiliul 
Național pentru 
Știință și Tehno
logie din Româ
nia. Păstrez cele 
mai vii impresii 
despre realiză
rile obținute in 
domeniul cerce
tării chimice și 
de industria chi
mică din 
nia, 
cerea 
marea 
danului 
inginer 
Ceaușescu. 
că România 
petrochimie . _ _______
tradiție îndelungată, fiind prima 
țară din lume care a exploatat Și 
prelucrat petrolul. Am un respect 
deosebit pentru România. îmi ex
prim convingerea că lucrarea care 
este lansată astăzi in Japonia, apar- 
ținind academicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu, a contribuit 
la dezvoltarea polimerilor in 
România, iar acum va facilita mai 
buna comunicare și realizare de 
proiecte comune in domeniul știin
ței de către cercetători și ingineri 
din România și Japonia".

Prof. TAKEO SAEGUSA. de Ia 
Universitatea din Kyoto, președin
tele Societății japoneze de știință a 
polimerilor, vicepreședinte al Di
viziei de chimie macromolecu- 
lară a Uniunii internaționale de 
chimie pură și aplicată, a arătat : 
„Apariția in limba japoneză a cu
noscutei lucrări a academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului" mi-a produs o mare 
satisfacție și bucurie. In numele 
tuturor membrilor Societății japo
neze de știință a polimerilor do
resc să exprim autorului sincere 
felicitări. Sint conștient de faptul 
că această lucrare contribuie in 
mod determinant la progresul chi
miei de sinteză in lume.

In anul 1975, președintele Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu doamna 
Elena Ceaușescu, a vizitat Japonia 
în cadrul unei vizite de stat. Cu 
acea ocazie, societatea noastră, 
dind o înaltă apreciere succeselor 
cercetărilor desfășurate de doamna 
Elena Ceaușescu in domeniul Ști
inței polimerilor, i-a conferit titlul 
de „Om de știință de onoare".

Este semnificativ interesul ce se 
întrevede față de remarcabila lu
crare a academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Cartea va 
fi studiată cu interes deosebit de 
către tinerii cercetători care doresc 
să se specializeze in știința poli
merilor, de către specialiștii în 
acest domeniu".

Vorbind in numele Grupului par
lamentar de prietenie Japonia — 
România, SETSU SHIGA, secretar 
general, membru al Dietei japo
neze, președintele Comisiei parla
mentare pentru comunicații, a sub
liniat : „Doresc să exprim res
pectul meu profund față de politica 
președintelui Nicolae. Ceaușescu, 
față de hotărirea și înțelepciunea 
sa de conducător care construiește 
adevărate punți ale înțelegerii între 
Est și Vest. Noi, japonezii, trebuie 
să contribuim, mină in mină cu 
România, la realizarea înțelegerii 
intre țările răsăritene și cele oc-

cidentale. Aceasta simt eu că tre
buie învățat din ceea ce 
România".

Setsu Shiga a scos în mod 
sebit in evidență prestigiul de 
se bucură activitatea științifică a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, arătind că, 
prin realizările sale, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a cîștigat un loc de 
frunte în știința mondială. De 
asemenea, a subliniat vorbitorul, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu este un mare om poli
tic al lumii de astăzi.

Prof. ITARU MITA, vicepre
ședinte al Societății japoneze de 
știință a polimerilor, redactor-șef 
al revistei „Polymer Science", a ex
primat, in numele celor 9 000 de 
membri ai societății, felicitări auto
rului volumului, precizind: „Doam
na academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu s-a preocupat in lucra
rea sa de o problematică de mare 
interes și actualitate, căci polimeri
zarea stereospecifică a izoprenu
lui are. o importanță esențială în 
industria de azi, este legată de Pre
lucrarea cauciucului sintetic. Din
colo de faptul că este un cercetă
tor de excepțională cuprindere — 
lucrările sale vizind atit baza teo
retică, cit. și aplicarea practică a 
științei polimerilor — autorul de-
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ELENA CEAUSESCU, D.Sc

dezvoltată. cu o ține, în același timp, înalte respon
sabilități, ca prim viceprim-minis
tru al guvernului roman și pre
ședinte al Consiliului National pen
tru Știință și Tehnologie.

Doresc să-i exprim întregul meu 
respect pentru activitatea deosebit 
de intensă pe care o desfă
șoară pe plan științific, pentru 
lucrările de mare valoare pe care 
le publică". Exprimind convingerea 
că specialiștii japonezi vor putea 
beneficia în continuare de expe
riența chimiștilor români, vorbito
rul a continuat : „Sînt convins că 
publicarea acestei lucrări va con
tribui in mod decisiv la întărirea 
legăturilor dintre savanții japonezi 
și români din domeniul polimerilor".

HAJIME FUKUDA, membru al 
Dietei Japoniei, fost președinte al 
Camerei Reprezentanților, evo- 
cind vizita sa in România, între
vederea ce i-a fost acordată cu 
acel prilej de către președintele 
Nicolae Ceaușescu. în care respectă 
și prețuiește o personalitate poli
tică de prim rang în lumea de as
tăzi, a apreciat : „Alături de per
sonalitatea proeminentă a domnului 
președinte Nicolae Ceaușescu, 
doamna Elena Ceaușescu desfă
șoară o strălucită activitate știin
țifică și politică, atit in calitate de 
prim viceprim-ministru al guver
nului, cit și de președinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Aceasta mi se pare un 
lucru minunat".

„Fără o mai bună cunoaștere Și 
înțelegere — a continuat vorbito
rul — ‘nu se pot stabili relații de 
colaborare reciproc avantajoase 
intre popoare. Apariția acestei lu
crări in Japonia contribuie la mai 
buna cunoaștere a științei româ
nești, va determina o mai mare 
apropiere intre oamenii 
japonezi și români".

în mesajul adresat de 
SATO. secretar general 
partidului Liberal ~

de știință.

TAKASHI 
adjunct al 

Democrat, de 
guvernămint. membru al Camerei 
Reprezentanților a Parlamentului 
Japoniei, se spune : „Urez doamnei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu să aducă și in viitor noi 
contribuții la progresele științei in 
domeniul chimiei polimerilor, pen
tru ca prin aceasta să determine in 
continuare dezvoltarea tehnologică 
în acest domeniu și ii adresez sin
cere felicitări".

BUNSEI SATO, membru al Ca
merei Reprezentanților a Dietei Ja
poniei, președintele Comitetului 
special pentru schimburi culturale 
și internaționale al Partidului Li-

beral Democrat, a adresat, de ase
menea, un mesaj în care, evocind 
vizita întreprinsă in România, in 
urmă cu doi ani, subliniază : „Am 
văzut cu acea ocazie că, sub con
ducerea Excelenței Sale domnul 
președinte Nicolae Ceaușescu, 
România a realizat progrese deose
bite in edificarea unor structuri e- 
conomice solide, a unei puternice 
industrii și a unei agriculturi dez
voltate. Aceste lucruri minunate au 
constituit pentru noi o adevărată 
revelație. Iată-ne acum evidențiind 
faptul că academician doctor ingi- 
rer Elena Ceaușescu, prim vice
prim-ministru al guvernului român, 
președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, care 
deține și alte responsabilități im
portante, a întreprins cercetări 
profunde și a elaborat procese teh
nologice de producere a cauciucu
lui sintetic cu proprietăți similare 
celui natural, realizind o lucrare 
deosebit de importantă. Exprimind 
sentimentele noastre de respect 
pentru contribuția sa științifică, 
sint, în același timp, nespus de 
fericit să văd că lucrarea sa apare 
in limba japoneză.

Animat de dorința profundă ca 
relațiile de prietenie dintre po
poarele noastre să se îmbogățească 
și mai mult in viitor, exprim din 
toată inima, în calitatea pe care o 
am, de președinte al Comitetului 
special pentru schimburile interna
ționale al Partidului Liberal De
mocrat, satisfacția și bucuria noas
tră pentru apariția acestei lucrări 
în limba japoneză.

Călduroase felicitări" — se arată 
în încheierea mesajului.

„Ca femeie, pentru mine, activi
tatea vastă pe plan social, politic șl 
științific pe care o desfășoară 
doamna Elena Ceaușescu constituie 
o imagine prețioasă și un îndemn, 
totodată", a subliniat in cuvîntul 
său, AKIKO SANTO, membră a 
Camerei Consilierilor a Dietei Ja
poniei. șefa Secției pentru proble
mele femeilor a Partidului Libe
ral Democrat, de guvernămint. 
„Sper din toată inima că prin pu
blicarea acestei lucrări se reali
zează noi deschideri pentru cu
noașterea și înțelegerea intre po
poarele japonez și român", a spus 
vorbitoarea.

HARUKO YOSHOKAWA, mem
bră a Camerei Consilierilor a Die
tei Japoniei, membră a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ja
ponez, a scos în evidență impor
tanța pe care o prezintă ac
tivitatea multilaterală a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu în cadrul eforturilor 
pentru sporirea atribuțiilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
ale femeilor, pentru asigurarea de
plinei lor afirmări și realizări in 
societate. „Apariția in limba japo
neză a lucrării dumneavoastră des
pre polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului inii oferă ocazia plăcută 
de a vă prezenta din toată inima 
respectuoase felicitări. Vă exprim 
întreaga mea admirație față de ac
tivitatea susținută pe care o des- 
fășurați atit ca om politic, în func
ția de prim 'viceprim-ministru al 
guvernului român și de președinte 
al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, cit și ca om de 
știință în domeniul chimiei".

în numele companiei industriale 
„Bridgestone" a vorbit ROKY IWA- 
SA. director general, care a spus: 
„Sint sigur că lucrarea va fiprimi- 
tă cu interes în Japonia, mtrucit 
soluționarea 
contemporane depinde in mare mă
sură de dezvoltarea științei și teh
nologiei. Exprimind convingerea că 
publicarea lucrării in limba japo
neză va contribui la intensificarea 
legăturilor dintre specialiștii japo
nezi și români, vă rog să-mi permi
teți să urez, in modul cel mai res
pectuos. doamnei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, mult 
succes in activitatea viitoare".

PROF. TOSHIRO IIJIMA. de la 
Institutul tehnologic din Tokio, a 
făcut o amplă prezentare a volu
mului, subliniind că acesta conține 
date extrem de prețioase și foarte 
bine sistematizate. El a reliefat jus
tețea orientării și preocuparea, au
torului pentru ansamblul proble
melor ce le ridică polimerii in 
știința, industria și societatea con
temporană.

Arătind importanța pe care o a- 
cordă cunoașterii culturii și știin
ței românești în Japonia, TSUNEO 
IKEDA, președintele companiei 
editurii „Kobunsha". a scos in evi
dență înalta ținută științifică a vo
lumului publicat. „Această lucrare 
a doamnei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu va contribui 
cu siguranță la mai buna cunoaș
tere intre oamenii de știință japo
nezi și români, la apropierea intre 
cele două popoare. Ea va determi
na creșterea in general a interesu
lui față de realitățile românești in 
rindurile japonezilor".

întreaga manifestare s-a consti
tuit intr-un cald omagiu adresat 
savantului de renume mondial,' to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, științei românești 
purtătoare a unui exemplar mesaj 
de deschidere spre lume și conlu
crare internațională. în spiritul ce
lor mai autentice idealuri ale știin
ței. S-a evidențiat puternica an
gajare a celor ce muncesc pe tă- 
rimul științei în programele de dez
voltare multilaterală a țării, față de 
valorile independenței naționale, 
progresului, înțelegerii, cooperării și 
păcii — obiective fundamentale ale 
politicii României socialiste, izvo- 
rite din înalta concepție și activi
tate revoluționară ale conducăto
rului iubit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

încheierea seminarului 
de la Tunis consacrat 
drepturilor inalienabile 

ale poporului palestinian
TUNIS 18 (Agerpres). —- La Tunis 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
IX-lea seminar regional al O.N.U. 
cu tema „Drepturile inalienabile ale 
poporului palestinian". Au participat 
reprezentanți din peste 20 de țări, 
intre care și România, precum și din 
partea Ligii Arabe. Organizației Uni
tății Africane și Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

în declarația finală se reafirmă ne
cesitatea convocării unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U., în 
vederea soluționării globale, juste și 
durabile a situației din Orientul 
Mijlociu, restabilirii drepturilor legi
time ale poporului palestinian, res
pectării drepturilor tuturor părților, 
in conformitate cu prevederile drep
tului internațional.

Documentul condamnă politica 
Israelului in teritoriile ocupate, care 
constituie o sfidare a opiniei publice 
mondiale.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație din sudul 
Libanului vor impune progresiv, in- 
ceipind de duminică, noi restricții 
circulației pe ultima sosea încă des
chisă intre Beirut si. sudul terito
riului tării, informează presa din 
capitala libaneză, citată de agenția 
France Presse. Potrivit ziarelor li
baneze. sudul tării va fi complet 
închis intrării si ieșirii oricăror ve
hicule. persoanele dispunind de au
torizații puțind circula numai pe jos.

Observatorii politici din Beirut 
pun aceste măsuri in legătură cu 
intensificarea acțiunilor de rezisten
tă ale populației locale din ultimele 
săptămîni. împotriva forțelor de ocu
pație israeliene.

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII

DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central, 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a proclamării independenței tării 

dumneavoastră, vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de pro
gres, bunăstare și pace pentru poporul afgan prieten.

Exprim încrederea că relațiile de colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan vor continua să 
se dezvolte tot mai mult, in interesul celor două popoare ale noastre, al 
păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Precizări ale Guvernului 
R. P. Polone privind 
relațiile cu S. U. A.

VARȘOVIA 18 (Agerpres).— Agen
ția P.A.P. informează că Guvernul
R. P. Polone a remis Ambasadei
S. U.A. de la Varșovia un document 
in care își expune poziția față de 
hotărirea autorităților guvernamen
tale americane de a anula unele 
restricții față de Polonia. Se subli
niază că guvernul polonez apreciază 
aceasta ca un element pozitiv și este 
de acord cu începerea unor negocieri 
interguvernamentale in probleme 
concrete privind comunicațiile ae
riene și colaborarea științifică intre 
cele două țări, fără nici un fel de 
condiții preliminare.

De asemenea, precizează P.A.P., 
Guvernul R.P. Polone cere cu hotă- 
rire anularea tuturor restricțiilor și 
încetarea amestecului, adoptarea de 
măsuri vizind compensarea daune
lor pricinuite de politica restricțiilor, 
numai astfel put.indu-se asigura nor
malizarea relațiilor polono-americane 
— menționează documentul.

Poporul afgan sărbătorește astăzi 
un moment de seamă al existenței 
sale — împlinirea a 65 de ani de 
la proclamarea independenței de 
stat a Afganistanului.

Situat în regiunea Asiei de sud, 
la întretăierea unor importante căi 
de comunicație, Afganistanul este 
cunoscut ca o țară cu un relief pre
dominant muntos, 75 la sută din 
suprafața sa de 650 000 kmp fiind 
teren neproductiv, principala acti
vitate economică constituind-o a- 
gricultura și creșterea animale
lor. în ultimii ani, ca urma
re a înfăptuirii revoluției de
mocratice și populare de la 27 
aprilie 1978, care a dus la înlătu
rarea puterii cercurilor feudale, 
reacționare, s-au luat un șir de mă
suri vizînd lichidarea înapoierii 
moștenite din trecut și îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale țără
nimii, care formează 85 la sută din 
populația de 18 milioane a țării. 
Astfel, incă din prima parte a a- 
cestei perioade s-a trecut la înfăp
tuirea reformei agrare, care preve
de repartizarea de terenuri țărani
lor fără pămînt și înființarea de 
cooperative agricole in vederea 
realizării unei agriculturi intensi
ve. Schimbări structurale au avut 
loc și in celelalte sectoare de ac
tivitate. preocuparea pentru valo
rificarea bogățiilor naturale mate- 
rializindu-se prin construirea unor 
obiective industriale, precum com
binatul de prelucrare a aluminiului 
de la Ainak și complexul de ex

tracție și rafinare a gazelor de la 
Djarkuduk, prin creșterea produc
ției industriale, prin dezvoltarea 
transportului și intensificarea con
strucțiilor edilitare etc. De curînd, 
la Kabul a fost inaugurat un sistem 
de furnizare a apei potabile pentru 
aproximativ 130 000 de persoane.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile pe care 
le desfășoară poporul afgan, sub 
conducerea Partidului Democratic 
al Poporului din Afganistan, pen
tru făurirea unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Afganistan 
se dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare, întemeiate pe principi
ile respectării independenței și su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
După cum se știe. România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru o 
reglementare politică, pe calea (ro
tativelor, a problemelor din Afga
nistan, pentru o soluție care să 
asigure independența și suveranita
tea Afganistanului, să pună capăt 
oricărui amestec din afară, să cre
eze posibilitatea ca poporul afgan 
să-și rezolve singur problemele 
dezvoltării sale economico-sociale, 
democrațice, pe calea progresului, 
așa cum dorește.

Țara noastră consideră că adinci- 
rea raporturilor româno-afgane 
corespunde intereselor celor două 
țări și popoare, ale cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale..

Ședință festivă la Kabul
KABUL 18 (Agerpres). — La 

Kabul a avut loc o ședință festivă 
consacrată celei de-a 65-a aniversări 
a dobîndirii independenței de către 
Afganistan. Cu acest prilej a pre
zentat un raport Babrak Karmal, 
secretar general al C.C. al Partidului

Democratic al Poporului, președin
tele Consiliului Revoluționar al R.D. 
Afganistan, care a evidențiat semni
ficațiile victoriei poporului afgan in 
lupta împotriva dominației colonia
liste.

Manifestări consacrate marii sărbători
naționale a poporului

Realizările istorice ale poporului român in cei 40 de ani care au 
trecut de la 23 August 1944. bogata activitate internațională a parti
dului și statului nostru pusă in slujba idealurilor de intelegere. co
operare și pace intre popoare sint evocate in aceste zile in cadrul 
manifestărilor organizate in diferite țări ale lumii, in cinstea marii 
noastre sărbători naționale.

Cu aceste prilejuri se evidențiază faptul că perioada cea mai 
bogată in succese este cea de după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cind Ia cirma destinelor patriei noastre se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

problemelor sociale

MOSCOVA 13. — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : 
La librăria „Casa cărții" din . Mos
cova a fost deschisă o expoziție de 
carte românească, organizată sub 
auspiciile Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste din Republica 
Socialistă România și Comitetului 
de Stat al U.R.S.S. pentru Proble
mele Editurilor. Poligrafiei și Co
merțului cu Cartea.

Expoziția rezervă un loc deose
bit operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, precum și lucrărilor ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Este, de asemenea, prezentat vo
lumul „întâlnirea și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Romania, și to
varășul Konstantin Ustinovici Cer- 
nenxo, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice" care au avut loc la Mos
cova la . 4. iunie 1984.

Au participat V. A. Slastenenko, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al U.R.s.S. pentru Problemele 
Editurilor, Poligrafiei și Comerțu
lui cu Cartea, reprezentanți ai unor 
instituții centrale culturale sovie
tice. ziariști.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-au relevat importanta ac
tului istoric de la 23 August 1944, 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România si 
Uniunea Sovietică, inclusiv in do
meniul culturii.

SOFIA 18 (Agerpres). — în lo
calitatea Doini Dibnik din Bulga
ria, unde își are sediul complexul 
agroindustrial „Prietenia bulgaro- 
română". s-a desfășurat o adunare 
a oamenilor muncii.

Sala in care s-a desfășurat ma
nifestarea era împodobită cu por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. înca
drate de drapelele de stat ale 
României și Bulgariei. Luind cu- 
vintul. președintele Consiliului 
popular orășenesc. Ivan Todorov, a 
evocat bogatele tradiții ale luptei 
poporului român pentru libertate 
și progres, pentru transformări re
voluționare. marile prefaceri de 
ordin politic, economic si social 
care s-au produs în România in 
cele patru decenii ce au trecut de 
la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Participant» la adunare au adop
tat o telegramă, adresată C.C. al 
P.C.R., în care sînt exprimate 
calde urări de noi succese in dez

voltarea multilaterală .a României 
și este afirmată convingerea că re
lațiile româno-bulgare vor cunoaște 
și in viitor un curs mereu ascen
dent, în conformitate cu hotăririle 
și înțelegerile stabilite la cel mai 
înalt nivel.

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
Combinatul metalurgic „Skoda" 
din orașul Plzen a avut loc o adu
nare festivă. La care au participat 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat regionale și orășe
nești. directorul general și alțl 
membri din conducerea combina
tului. numeroși oameni ai muncii.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-au evocat semnificația 
actului istoric de la 23 August 
1944. organizat și condus de Parti
dul Comunist Român, realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Au fost, de asemenea, relevate 
activitatea bogată pe plan interna
țional a partidului și statului nos
tru, inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndreptate spre soluțio
narea problemelor complexe .ale. 
lumii contemporane, pentru reali
zarea destinderii și întărirea cola
borării și securității internaționale.

Vorbitorii au înfățișat, totodată, 
pe larg, evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
cehoslovace. subliniind importanța 
deosebită a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gustăv 
Husak pentru extinderea și apro
fundarea acestora.

Au fost arborate drapelele de 
stat ale celor două țări și s-au 
intonat imnurile naționale ale 
României și Cehoslovaciei.

★
De asemenea, in cinstea eveni

mentului. la Muzeul literaturii na
ționale din Praga a fost organizat 
un concert de muzică vocală, iar 
in editura „Odeon" a apărut un 
volum de nuvele românești,.

BEIJING 18 (Agerpres). — La 
Ambasada României de la Beijing 
a avut Ioc o conferință de presă, 
in cadrul căreia celor prezenți 
le-au fost prezentate semnificația 
istorică a zilei de 23 August 1944 
pe.ntru destinele poporului român, 
realizările mărețe dobindite de 
țara noastră în cei 40 de ani care 
au trecut de la revoluția de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. îndeosebi 
in anii de cind in fruntea partidu
lui și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte reprezentanți ai 
Secției de propagandă și ai Secției 
pentru relații externe ale C.C. al 
P.C. Chinez, ai Ministerului Afa-

român
cerilor Externe, redactori-șefi al 
unor publicații, ziariști.

PHENIAN 18 (Agerpres). — La 
Casa de cultură din Vonsan, R.P.D, 
Coreeană, a avut loc o adunare 
festivă. Celor prezenți le-au fost 
înfățișate semnificația istorică a 
evenimentului de la 23 August 
1944, transformările înnoitoare În
registrate de poporul român in 
ultimii 40 de ani, precum și perj- 
spectivele luminoase ale dezvoltă
rii României socialiste în perioada 
următoare, trasate cu clarviziune 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu1, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au fost subliniate relațiile de 
prietenie și strinsă colaborare 
dintre România și R.P.D. Coreeană, 
care, puternic impulsionate de in
tilnirile și convorbirile dintre to-i 
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen. cunosc o dez
voltare continuă.

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — 
La Ambasada României din capi
tala mongolă. în cadrul unei conJ 
ferințe de presă, au fost evocate 
semnificațiile evenimentului ani
versat. marile împliniri ale po
porului nostru în ultimele patru 
decenii.

Totodată, a fost organizat un 
stand de carte social-politică. la 
loc de frunte aflindu-se operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

ROMA 18 (Agerpres). — Semni
ficația actului istoric de la 23 Au
gust 1944. etapele parcurse și rea
lizările obținute de țara noastră in 
cei 40 de an! de la eliberare, in 
special in perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.. au fost 
reliefate la conferința de presă 
organizată de Ambasada română 
din Roma.

De asemenea, a fost evidențiată 
activitatea neobosită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu in domeniul 
relațiilor internaționale, al apără
rii păcii și realizării dezarmării, in 
primul rind nucleare.

Cu această ocazie a fost organi
zată o expoziție de carte româ
nească. unde la loc de cinste sint 
prezentate operele, apărute in Ita
lia. din gindirea social-politică și 
economică a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și lucrări din 
activitatea științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 
Sub egida Asociației congoleze de 
prietenie intre popoare (A.C.A.P.), 
la Brazzaville a avut loc o adu
nare festivă dedicată țării noastre. 
Luind cuvîntul. vicepreședintele 
A.C.A.P., Henri-Emile Mondjo. a 
subliniat realizările obținute de 
poporul român în cei 40 de ani de 
la eliberare. El a reliefat, de ase
menea. relațiile excelente existen
te între România și Congo.
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