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a întregului popor, hotărîrii nestrămutate j
a tuturor oamenilor muncii din țara noastră J
de a urma neabătut partidul, pe secretarul ț
său general, de a înfăptui exemplar j
mărețele obiective ale Congresului al Xlll-lea,'
ieri a avut loc în Capitală
j

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
CELEI DE-A 43-A ANIVERSĂRI A ZILEI DE 23 AUGUST
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, impreunâ cu tovarâșa Elena Ceaușescu, a parti
cipat, simbâtă dupâ-amiazâ, la adunarea festivâ consacrată
celei de-a 43-a aniversări a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați, la sosirea în sala Pa
latului Republicii, unde a avut loc
adunarea, cu multă căldură și
însuflețire de participanți. S-a
aclamat îndelung pentru gloriosul
nostru partid comunist și secre
tarul său general, pentru eroicul
popor român, pentru patria noas
tră socialistă. în această primire
entuziastă, de puternică vibrație
patriotică, și-au găsit expresie
sentimentele de ' aleasă stimă și
profundă prețuire pe care toți fiii
țării le poartă secretarului general
al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în aplauzele, uralele și acla
mațiile celor prezenți, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au luat loc în loja
oficială.
Au luat loc, de asemenea, mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai Comitetului
Central al partidului.
în sală erau prezenți membri ai
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, membri de
partid cu stagiu din ilegalitate,
participanți la revoluția de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din august
1944, veterani ai războiului anti
hitlerist, generali și ofițeri supe
riori, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid și de stat,
oameni de știință, artă și cultură,
directori de întreprinderi, secre
tari ai comitetelor de partid și
muncitori frtîntași din mari uni
tăți economice ale Capitalei.
Erau de față șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București,
atașați militari, alți membri ai
corpului diplomatic, oaspeți de
peste hotare aflați în vizită în țara
noastră, precum și corespondenți
ai presei străine.

A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
Luînd
cuvîntul,
tovarășul
Constantin Olteanu, membru al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-secretar al
Comitetului municipal București
al P.C.R., a spus :
„Vă rog să-mi permiteți să de
clar deschisă adunarea festivă din
Capitală consacrată celei de-a 43-a
aniversări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă din România.
Exprimînd cele mai alese gînduri și simțăminte de înflăcărată
dragoste, adîncă prețuire și ne
țărmurită recunoștință ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din București, cu înalt res
pect și deosebită stimă, adresăm
un vibrant omagiu ilustrului con
ducător al României socialiste,
care, cu nemărginit devotament și
înalt patriotism, și-a dedicat, de
peste cinci decenii și jumătate, eroica și strălucita activitate revo
luționară slujirii idealurilor supre
me ale partidului și poporului,
marele Erou al națiunii, persona
litate de excepție a Vieții politice
contemporane, militant neobosit
pentru cauza libertății, progresu
lui și păcii în întreaga lume, se
cretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu sentimente de aleasă prețuire
și deosebită stimă, salutăm prezen
ța la adunare a tovarășei Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului
Central al partidului, prim viceprim-ministru al guvernului, re
marcabil om politic, militant de
frunte al partidului și statului,
eminent om de știință de largă re
cunoaștere internațională, a cărei
prodigioasă activitate este exem
plar dăruită creșterii continue a
rolului științei, culturii și învățămîntului în opera de edificare so

cialistă a patriei noastre, întăririi
păcii, înțelegerii și colaborării în
tre popoare.
Salutăm, de asemenea, pe ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului, precum și pe toți participanții la adunarea festivă.
Totodată, adresăm un cald salut
oaspeților de peste hotare și mem

brilor corpului diplomatic ce iau
parte la adunarea noastră".
Despre însemnătatea deosebită a
istoricului act revoluționar de la
23 August 1944, despre marile pre
faceri înnoitoare care au avut loc
în patria noastră în anii socialis
mului a vorbit tovarășul Constantin
Dăscălescu, membru al Comitetu

lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România.
în continuare a avut loc un
spectacol festiv.
Manifestarea din Capitală consa
crată aniversării Zilei naționale a
poporului român a luat sfîrșit în-

tr-o ambianță însuflețită, de pu
ternic entuziasm. Prin întreaga ei
desfășurare, adunarea s-a consti
tuit într-o nouă și vibrantă ma
nifestare a unității de nezdrunci
nat a întregului nostru popor în
jurul Partidului Comunist Român,
al secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceaușescu, a voin
ței nestrămutate a oamenilor mun
cii de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea al
P.C.R., Programul .de edificare a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Mobilizare exemplară, activitate rodnică în întreaga economie
Producția pentru export realizată integral,
planul îndeplinit la toți indicatorii!
Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. a analizat în recen
ta ședință o serie de probleme
economice de o deosebită impor
tantă și actualitate. Este vorba de
stadiul realizării principalilor in
dicatori tehnico-economici aprobați
la capacitățile de producție indus
triale puse în funcțiune, înca
drarea in consumurile normate de
materii prime, materiale, combus
tibili și energie electrică în se
mestrul I 1987, îndeplinirea planu
lui productivității muncii și core
larea principalilor indicatori de
muncă și retribuire in industria
republicană, modul de indeplinire
a planului costurilor de producție
în industria republicană în se
mestrul I 1987, comparativ cu se
mestrul I 1986, asigurarea și con
trolul calității produselor și activi
tatea de metrologie, evoluția
preturilor și tarifelor in semestrul
I. contractarea producției si a
obiectivelor prevăzute in planul pe
anul 1987 în industrie și investi țiiconstrucții. Fiecare dintre aceste
probleme majore și toate la un
Ioc se constituie într-un ansamblu
de sarcini economice de 6 mare

complexitate, sarcini care trebuie
să stea în aceste zile în atenția
colectivelor de oameni ai muncii
din economie, a organelor și orga
nizațiilor de partid. Lor li se adau
gă, de asemenea, o serie de alte
sarcini situate in prim-planul aten
ției : realizarea producției fizice
și a producției pentru export,
accelerarea ritmului de construc
ții pe șantierele de investiții.
Devine limpede din sublinierea
acestor importante sarcini eco
nomice adevărul că, în activitatea
productivă, planul poate fi consi
derat indcplinit numai atunci cind
toate obiectivele stabilite sint
realizate întocmai, cind toți indica
torii cantitativi și calitativi se si
tuează la nivelul prevederilor.
Subliniem acest lucru cu atit mai
mult cu cit în activitatea unor în
treprinderi se constată, uneori, o
abordare îngustă a problemelor
planului, in atenție situîndu-se
doar cîțiva indicatori, mai ușor de
realizat, ignorîndu-se alții care
dau consistență activității econo
mice.
Așa se explică de ce într-un șir
de întreprinderi, după cum s-a

subliniat și in recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., se înregistrează
neajunsuri serioase privind utili
zarea capacităților de producție,
încălcarea normelor de consum
aprobate prin plan, depășirea chel
tuielilor materiale, nivelul scăzut
al productivității muncii.
Iată de ce, în spiritul măsurilor
stabilite de conducerea partidului,
in fiecare întreprindere, in fiecare
centrală, in fiecare minister, în
fiecare secție și atelier trebuie să
se acționeze cu hotărîre pentru
eliminarea neintîrziată a neajunsu
rilor manifestate, pentru asigurarea
unei bune desfășurări a procesu
lui de producție, pentru o desăvirșită ordine și disciplină, pentru
realizarea tuturor sarcinilor de
plan.
în acest sens, Comitetul Politic
Executiv a stabilit o serie de mă
suri concrete care se impun aten
ției cadrelor de conducere, tuturor
lucrătorilor din economie. Astfel,
fiecare minister va trebui să pre
zinte pînă la 10 septembrie pro(Continuare în pag. a Il-a)

Bună organizare, largă participare la stringerea recoltei,
pregătirea temeinică a insămințărilor de toamnă!
Este o perioadă de intensă ac
tivitate in agricultură, iar în săptămînile ce urmează volumul de
muncă si complexitatea lucrărilor
vor creste, ceea ce impune o per
fectă organizare a activității, incepind de la nivelul fiecărei for
mații ’ de muncă, al unităților agricole si consiliilor agroindustria
le, pină la nivelul organelor agricole județene.
A început si în zilele ce ur
mează se va extinde recoltarea
unor culturi cum sint floarea-soarelui. fasolea, sfecla de zahăr,
soia, iar apoi a porumbului. De asemenea. trebuie executate arătu
rile de vară si începută neintîrziat munca pentru însămintările de
toamnă. Cu forte mult sporite fată
de pină acum este nevoie să se
acționeze la strînsul. legumelor si
fructelor, si cu deosebire la recol
tarea si însilozarea furajelor. Mobilizînd toate forțele, organizind
temeinic activitatea, organele ju
dețene de partid, primăriile comu
nale. consiliile agroindustriale,
conducerile unităților agricole au
datoria să asigure pretutindeni
participarea la muncă a tuturor lo

cuitorilor de la sate pentru exe
cutarea la timp si de calitate a
volumului mare de lucrări din agricultură. Pentru o participare ac
tivă si pentru a asigura o efi
cientă maximă atit la reooltat. cit
și la executarea insămințărilor,
pentru întărirea ordinii si discipli
nei în muncă, asa cum a indicat
conducerea partidului, se constituie
comisii pe anumite culturi și anumite lucrări care asigură efec
tuarea in termenele stabilite și in
condiții de calitate a respectivelor
lucrări, avind în acest sens la dis
poziție forța de muncă si toate ce
lelalte mijloace mecanice, astfel ca
aceste comisii să răspundă în fata
adunării generale, in fața consi
liilor de conducere pentru modul
de desfășurare a muncii si pentru
rezultatele obținute la cultura sau
la lucrarea de care răspund.
In ordinea de prioritate, efortu
rile trebuie îndreptate acum spre
următoarele lucrări : '
încheierea grabnică a arăturilor
pentru însămintările de toamnă’pe
toate terenurile de pe care s-a
strins recolta, urmînd ca ne su
prafețele ocupate în prezent cu di

ferite culturi arăturile să se exe
cute pină cel tirziu pe data de 10
septembrie. Oriunde mai sint su
prafețe de Pe care 6-a adunat re
colta de vară si care urmează a
fi insămîntate în această toamnă
este neoesar să fie mobilizate, toa
te- tractoarele si plugurile disponi
bile pentru a fi arate în oel mai
scurt timp. în acest scop, pe lin
gă o mai intensă folosire a mij
loacelor , proprii, este nevoie să se
organizeze acțiuni rapide de întra
jutorare între unitățile vecine. Cu
deosebire se impun măsuri excep
ționale de urgentare a arăturilor in
unitățile agricole din județele Arad.
Satu Mare. Argeș. Galați, Neamț,
Botoșani. Sălaj. Cluj, Mureș, Bra
șov. Covasna. Bistrița-Năsăud, Ma
ramureș si Suceava, unități in
care se înregistrează la această
dată cele mai mari rămîneri în
urmă. Ploile din ultimele zile, care
au cuprins marea majoritate a zo
nelor tării, creează condiții nu nu
mai pentru a spori mult vitezele
de lucru, dar si pentru efectuarea
unor arături de cea mal bună ca
litate. Iată de oe este de dato
ria conducerilor unităților agrico

le. a specialiștilor, a tuturor ca
drelor din agricultură să organi
zeze astfel munca incit fiecare for
mație de muncă, fiecare mecani
zator să-si realizeze normele zil
nice de lucru stabilite, iar acolo
unde este nevoie — si este nevoie
in foarte multe unităti — să se
treacă la executarea arăturilor în
două schimburi, pentru ca trac
toarele să lucreze acum 24 de ore
din 24.
Pretutindeni, specialiștii să ur
mărească zi de zi stadiul de coa
cere a culturilor de toamnă, pen
tru a trece imediat Ia recoltat, și
in mod deosebit a celor care ajung acum la perioada biologică
de reooltare — floarea-soarelui și
fasolea. Este o sarcină de mare răs
pundere. de îndeplinirea căreia de
pind atit încadrarea recoltării în
termenele stabilite, cît și evitarea
pierderilor de recoltă. Căldurile ex
cesive din această vară, care au
afectat multe zone ale tării, au
grăbit maturizarea culturii de floarea-soarelui. în unele unităti din
sudul tării aceasta fiind acum aptă
(Continuare in pag. a Il-a)
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PUTERNIC STIMULENT PENTRU REALIZAREA
Șl DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI DE EXPORT

La întreprinderea de conductori

Osaptamina ciștigata

Producția pentru export
realizată integral,
planul îndeplinit

în beneficiul producției

la toti indicatorii!

electrici emailați din Zalău
M

în echipele specializate pentru export

cei mai buni muncitori
Produsele întreprinderii de utilaj
greu „Progresul" Brăila sint bina

cunoscute in numeroase țări. Exca
vatoarele brăilene. ca și alte produ
se — realizate aici de 35 de ani și
prezentate, în acest interval, la pes
te 60 de târguri și expoziții interna
ționale — sint exportate in peste 40
de țări ale lumii, printre care :
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, Al
geria, Pakistan, Iugoslavia, Grecia,
India, Brazilia, Iran, Siria... în atest
an, contractele încheiate cu parte
nerii externi dețin o pondere de 25
la sută din totalul producției. Care
este bilanțul cu care se prezintă, la
zi. colectivul brăilean ? De la înce
putul anului pînă în prezent au fost
livrate în devans partenerilor ex
terni produse în valoare de 131,2 mi
lioane lei. Astfel, din contractele pe
semestrul el doilea au fost expedia
te 83 excavatoare de diferite tipuri,
precum și piese de schimb rutiere
în valoare de 41,4 milioane lei.
„Amplului program de măsuri tehnico-economice și politico-organizatorice adoptat de adunarea generală
a reprezentanților oamenilor muncii
— ne spune Marinache Andronic.
secretarul comitetului de partid
— i s-au adăugat noî propuneri
In lumina prevederilor recentu
lui decret al Consiliului de Stat,
care stimulează mobilizarea forțe
lor întreprinderii pentru îndepli
nirea ritmică, integrală a planului
la export. Bunăoară, a fost lansată
cu prioritate în fabricație, în exe
cuția celor mai bune formații de
lucru, producția destinată partene
rilor externi. Consiliul oamenilor
muncii și comisia de export anali
zează fiecare contract în parte, sta
bilind termene și responsabilități
concrete pentru realizarea în bune
condiții, în primele două decade ale
fiecărei luni, a Întregii game sorti
mentale prevăzute. De asemenea,
zilnic se urmărește stadiul îndepli
nirii producției fizioe destinate ex
portului, atît la nivel de întreprin
dere. cit și pe fabrici, secții, atelie
re și formații de lucru".
La Fabrica de hidraulică grea —
una dintre „oelulele" de bază ale
întreprinderii — stăm de vorbă cu
inginerul-șef al acesteia. Gheorghe
Stoica. Aici, concomitent cu preocu
parea continuă pentru moderniza
rea fluxurilor de fabricație, asimila
rea unor noi tehnologii și utilizarea
unor scule și dispozitive de mare
productivitate, au fost organizate 11-

RĂSPUNDERE SPORITA,
IMPORTANTE CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE
lată o serie de calcule — prezentate de economista Viorela Mucuță, șefa biroului plan de la întreprinderea de utilaj
greu „Progresul" Brăila - care atestă importantele ciștiguri su
plimentare pe care le vor realiza în această lună oamenii
muncii, ca urmare a aplicării prevederilor decretului, ținînd
seama de faptul că se prelimină îndeplinirea planului la
export pe ambele relații :
• Cei 1 556 de oameni ai muncii de la fabrica de exca
vatoare vor încasa, în plus, în medie, următoarele sume :
- MUNCITORII DIRECT PRODUCTIVI cîte 56 lei pen
tru îndeplinirea planului pe C.T.S. și 106 lei pentru îndeplinirea
planului pe D.C., în total 162 lei ;
- MUNCITORII RETRIBUIȚI PE BAZĂ DE NORME DE
DESERVIRE SAU DE PERSONAL - cîte 49 și, respectiv, 106
lei, în total 155 lei ;
— PERSONALUL T.E.S.A. - cîte 51 și, respectiv, 106 Iei, în
total 157 lei.
• Cei 283 de oameni ai muncii de la secția de montaj
a fabricii de excavatoare vor încasa în plus, pentru exportul
pe relația C.T.S., suma totală de 16 322 lei, adică, în medie,
57,30 lei. Dintre aceștia, 31 de oameni participă și la reali
zarea exportului pe devize convertibile, obținînd venituri supli
mentare reprezentînd între 6 și 8 la sută din retribuția tarifară.
• LĂCĂTUȘUL NICOLAE BOȚEA, șef de echipă în secția
de montaj, care are o retribuție tarifară de 2 913 lei, va primi
în plus în luna august, potrivit noilor reglementări, 233 lei
pentru realizarea exportului pe relația D.C. și 145 lei pentru
exportul pe relația C.T.S.
• INGINERUL LEONID BIRCA, din aceeași secție, cu o
retribuție tarifară de 2 920 lei, va realiza un venit suplimentar
de 204 lei pentru exportul pe relația D.C. și 62 lei pentru ex
portul pe relația C.T.S.
In toate cazurile prezentate, aceste venituri se adaugă
celor cuvenite suplimentar pentru depășirea sarcinilor de plan
la export.
nil tehnologice șl locuri de muncă
ce realizează numai producție pen
tru export și unde lucrează cei mai
pregătiți oameni ai muncii. „Recen

tul decret — precizează interlocuto
rul — stimulează mobilizarea for
țelor pentru îndeplinirea exemplară

a sarcinilor la export. In aoest an.
avem contractate echipamente hi
draulice sub forma pieselor de
schimb, echivalente pentru echipa
rea a 480 excavatoare, la care se adaugă componentele pentru exca
vatoarele de export livrate la ter

men și suplimentar. O altă direcție
de bază a activității noastre a con
stituit-o asimilarea componentelor
hidraulice navale in conformitate cu
programul prioritar de dotare a flo
tei maritime și fluviale a țării. Com
ponentele asimilate sint competitive
și similare cu cele produse pe plan
mondial, fapt ce a permis ca aces
tea să echipeze o serie de nave des
tinate exportului, cum sînt cargou
rile de 5000 tdw pentru Cuba".
Impunătoarea fabrică de excava
toare este o adevărată „uzină în
uzină". La finele celor șapte luni
din acest an, aici au fost realizate
214 exdkvatoare (cu 42 mai mult de
cit era planificat) și piese de schimb
în valoare de 38,4 milioane lei (cu
o depășire a planului de 700 mii lei).
„Acordăm o atenție deosebită prio
rității priorităților : producția pen
tru export ! — ne spune inginerul
Petru Lai, directorul fabricii. In acest sens, au fost nominalizate locu
rile de muncă și oamenii care fini
sează, ajustează și asamblează pro
dusele destinate partenerilor de pes
te hotare, s-au organizat punctele
de control-vamă C.T.C. ș.a. Noul
decret privind unele măsuri pentru
creșterea cointeresării materiale a
oamenilor muncii la realizarea pro
ducției de export stimulează colec
tivul fabricii să ia toate măsurile
pentru a sfe realiza integral contrac
tele economice ale acestui an pînă
la finele lunii septembrie".
Și din convorbirea cu inginerul
Mihai Matetovici, director export
import al I.U.G. „Progresul", reți
nem semnificația stimulatoare a
măsurilor prevăzute în decret : „A
fost mobilizat și mai mult potenția
lul oamenilor muncii pentru crește
rea ponderii exportului în totalul
producției, pentru diversificarea acesteia. Semnificativ este faptul că
după șapte luni am înregistrat o de
pășire de 42 excavatoare hidraulice
față de sarcina de plan, în august
aoest spor fiind prevăzut să crească
cu minimum 23—30 excavatoare.
Pentru luna august, sarcina de reali
zare a producției de export a fost
defalcată pe zile, cu urmărire activă
pe fabrici, secții și ateliere. Preve
dem ca la finele lunii în curs să
realizăm 82 la sută din contractele
anului 1987".
Candlano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"

Lo termocentrala Suceava

Efectuarea „primului
paralel" al grupului
energetic nr. 1
în ziua de 22 august, grupul
energetio nr. 1, de 50 MW, din ca
drul Centralei electrica șl de termotiaare de la Suoeava, a furnizat,
prin realizarea „primului paralel",
cei dintâi kilowați-oră în sistemul
energetic national. Rod al efortu
rilor susținute depuse de construc
tori, proiectanți, furnizori de uti
laje, precum și de beneficiar, aoest
eveniment deosebit pentru suceveni
aduce județul pe harta energetică a
patriei. La reușita conectării grupu
lui la sistemul energetic națio
nal au contribuit constructorii din
brigada nr. 1 a Antreprizei de
construcții Industriale Suceava,
brigăzile 624 Suceava și 613 Cîmpulung Moldovenesc.
După realizarea „primului para
lel" se faoe, așa cum prevăd pro
gramele anterioare și normele tehnioe. înlocuirea agentului din in
stalația de răcire a turbinei. Va
urma apoi proba celor 72 ore, care
precede darea în exploatare a
grupului energetic. (Sava Bejinariu).

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute tn întrecerea
socialistă pe cele șapte luni care au trecut din acest an de către
colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale,
transporturi, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din cen
trale industriale.
Ca urmare a rezultatelor obținute și a - punctajului general sta
bilit pe baza indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la sfirșitul lunii iulie pe primele locuri se
situează :
ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
SI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni si explorări geologice Ar
geș, cu 657 puncte.

Locul II : întreprinderea de
prospecțiuni geologice si geofizica
București, cu 555,1 puncte.
Locul III : întreprinderea do
prospecțiuni șl explorări geologi
ce Oltenia, cu 526,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA
ARTICOLELOR CASNICE
Locul I s întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 721 puncte.

Locul II: întreprinderea „Bunuri
metalice" Arad, cu 470 puncte.
Locul III: întreprinderea ..Amba
lajul metalic" Timișoara, cu 425,3
puncte.
ÎN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia cu 675,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță si sticlărie „FAIMAR" Baia
Mare, cu 661,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de
sticlă si porțelan Dorohoi. județul
Botoșani, cu 355,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tri
cotaje si perdele Pașcani, județul
Iași, cu 581,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
SI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : Fabrica de încălțămin

te Cimnulung Moldovenesc, județul
Suceava, cu 477 puncte.

Locul II : întreprinderea de plele si încălțăminte „Progresul" Bucu
rești. cu 341,6 puncte.

transport specializat pentru agri
cultură Călărași, cu 770,4 puncte.
ÎN TRANSPORTUL AUTO
Locul I : întreprinderea de
transporturi auto Caras-Severin, cu
472,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de
transporturi auto Brăila, cu 377.2
puncte.
'
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Gorj. cu 292.1
puncte.

Panoul fruntașilor pe 7 luni
Locul III: Fabrica de încălțămin
te „Carmen" București, cu 310,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI. BERII,
SPIRTULUI. AMIDONULUI.
APELOR MINERALE
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprindere^ de vi

nuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești. ou 954,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de vlniflcatie si produse spirtoasa Vîlcea. cu 843,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de ți
garete Iași, cu 724,4 puncte.
ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA
ȘI INGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I i Combinatul agroindus
trial Timiș, cu 625,6 puncte.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
SPECIALIZAT —
PENTRU AGRICULTURĂ

Locul I : întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Buzău, cu 930,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Vîlcea, cu 775,8 puncte.
Locul III : întreprinderea de

ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Neamț, cu 496 puncte.

Locul II : Oficiul județean de
turism Buzău, cu 441,1 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Alba, cu 379,4 puncte.

locativă Botoșani, cu I 226,7 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl
looativă Olt. cu 928,7 puncte.
CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA
Locui I : Combinatul minier Plo
iești. cu 735,9 puncte.

Locul II : Centrala minereurilor
Baia Mare, cu 490,7 puncte.
Locul III : Centrala sării si ne
metaliferelor București, cu 431,9
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de
echipament special București, cu
396,9 puncte.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje si
piese de schimb pentru prelucrarea
țițeiului si petrochimie Ploiești, cu
638,8 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : Centrala de utilaje sl
piese de schimb pentru industria
chimică București, cu 704,9 puncte.

Locul I : întreprinderea județea
nă de recuperare si valorificare a
materialelor refolosibiie Alba, cu
252,5 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorifica
re a materialelor refolosibiie Te
leorman. cu 242,5 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorifica
re a materialelor refolosibiie Bo
toșani. cu 149 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
COMUNALE
Locul I : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală si locativă Vaslui, cu 1 305 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și

Locul I : Centrala de exploata
re a lemnului București, cu 109,3
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industriei ule
iului București, cu 829,8 puncte.

Locul II : Centrala industrializă
rii tutunului București, cu 785,4
puncte.
TRANSPORTURI

Locul I : Centrala mecanică de
material rulant București, cu 612,2
puncte.

Locul II : Centrala industrială de
reparații auto București, cu 539,3
puncte.
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Reporterul a ezitat
cîteva zile în sir să
aștearnă pe hirtie fap
tele de muncă cu to
tul deosebite consu
mate nu de mult intr-una din marile uni
tăți . ale industriei
noastre electrotehni
ce. Este vorba de în
treprinderea *de con
ductori electrici emai
lați din Zalău, singura
de acest gen din țară,
care realizează. în
peste 1 200 tipodimensiuni. conductoare de
bobinaj. Cit despre
importanta cu totul
deosebită a acestei în
treprinderi. sugestivă
este observația unui
muncitor de aici : „O
singură zi dacă n-am
produce ar zbimîi te
lefoanele din toate
colțurile țării !“, Nu
întîmplător se spune
despre această între
prindere că este unul
dintre „centrele de
greutate" ale indus
triei noastre electro
tehnice. Iar „centrul
vital" al întreprinderii
— pentru că există și
un asemenea centru —
este laminorul de cu
pru. Instalație unică
!n țară si deosebit de
complexă. Ea furni
zează materia primă
celorlalte două secții
de bază: secția detrefilare și secția de
emailare, unde se rea
lizează, practic, con
ductoarele de bobinaj
— produse care răs
pund celor mai înalte
exigente pe plan mon
dial. „Dacă laminorul
nu funcționează, nu
lucrează nici fabrica,
iar dacă nu merge fa
brica. atunci nu lu
crează întreaga in
dustrie electrotehnică
românească 1“ — ne
explică inginesrul-șef
loan Sitaru.
în ceea ce privește
ezitarea reporterului,
despre care aminteam,
trebuie să spunem că
ea a fost de natură
obiectivă. Faptul sur
prins aici, pe viu. avea
nevoie de o confirma
re în timp. O confir
mare pe care putea și
trebuia să o ofere nu
mai si numai produc
ția. Iată de ce acum,
după mai bine , de
două săptămîni de zil
nice asemenea con
fruntări. încredințăm
tiparului cîteva sec
vențe dintr-o bătălie
în care ambiția, mîndria si. mai ales, com
petenta și conștiința
profesională au jucat
un rol decisiv.
Pentru prima oară
de la intrarea sa în
funcțiune. laminorul
trebuia oprit și repa
rat. O reparație de
gradul al doilea, pla
nificată pentru o peri
oadă de douăzeci de
zile. Unii spuneau că
ar trebui aminată. că.
poate, oamenii uzinei
nu vor fi în stare să
ducă la bun sfirșit,
singuri, această lu
crare.
Și totuși... laminorul
a fost oprit. Repara
țiile au demarat pe
Întreaga linie tehnolo
gică. in flux continuu:
cuptoarele în care se
topește și se întreține
materia primă, mașina
de turnare, instalațiile
de laminare, decapare
și bobinare. Majorita
tea lucrărilor repre
zentau premiere abso

A

V

lute. Cuptorul de to
pire trebuia reparat,
iar cel de menținere a
cuprului la temperatu
ra de prelucrare —
reconstruit. Prezentau
grade avansate de
uzură, ceea ce ducea
la pierderi termice
mari, deci la un ran
dament scăzut. După
numai 14 zile lucrări
le au fost terminate !
Paisprezece zile in loc
de douăzeci... Adică
un cîștig de o săptâmină de lucru, un cîș
tig pe care numai be
neficiarii muncii acestui harnic colec
tiv pot să-1 apre
cieze la adevărata
lui valoare. Un cîștig
care a presupus o
pregătire de anvergu
ră. o mobilizare a ini
țiativelor și compe
tențelor deopotrivă, a
muncitorilor si spe
cialiștilor. a întregii
întreprinderi. Rezul
tatul a fost cel scon
tat : reparația a reușit
pe deplin. Dar ce efort
a presupus ea 7 Puțini
sînt cei care vorbesc
despre aceasta în uzină. Toți sînt preocu
pați acum de un sin
gur lucru : laminorul
să funcționeze normal.
Si totuși, așa cum
ne-au lăsat să înțele
gem toți cei cu care
am stat de vorbă, lu
crurile n-au fost chiar
atît de simple., Nu-i
ușor să demontezi, să
verifici, să repari și
apoi să pui la loc,
pină la ultimul reper,
o asemenea instalație.
Și toate acestea in
condițiile în care sin
gurul obiectiv pe care
și l-au mai propus, în
afara calității irepro
șabile a lucrărilor, a
fost scurtarea la ma
ximum a duratei re
parațiilor. Cum a fost
posibil acest veritabil
tur de forță ?
— Secretul este foar
te simplu: ne-am pre
gătit pentru această
reparație timp... de
trei ani ! — se „deconspiră" loan Sitaru.
Practic, nu ne-am
apucat de lucru decit
după o îndelungată
dezbatere
colectivă,
după ce ne-am con
sultat cu numeroși
specialiști în domeniu,
cercetători,
ingineri,
proiectanți. De exem
plu. pentru a putea
avea asigurată baza
materială, am colabo
rat încă din 1984 cu
întreprinderile de ma
teriale refractare din
Brașov și din Pleașa.
Am reușit astfel ca
materialele si lianții
asimilați în țară și pe
care i-am folosit la
reconstruirea cupto
rului de menținere să
aibă parametri calita
tivi superiori celor din
import, utilizați ini
țial. De asemenea, am
Întocmit un program
minuțios de reparații
pe subansamble si uti
laje, pe zile, pe oa
meni. Știam șl noap
tea, dacă ne-ar fi scu
lat cineva din somn,
ce avem de făcut !
— Realizarea aces
tui program o urmă
ream zilnic în „opera
tivele" de la ora 19
— intervine inginerul
Aurel Creț, șeful secți
ei. Apoi hotărâm ce
este de făcut pentru
ziua următoare, cum
să rezolvăm dificultă
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țile apărute. împăr
țeam sarcinile, strict,
pe fiecare domeniu de
activitate, pentru fie
care om în parte.
— Dar și oamenii au
muncit extraordinar !
•— ne spune maistrul
Grigore Moldovan, se
cretarul de partid al
formațiilor de întreți
nere a laminorului.
Unii, ca Alexandru
Filip. Octavian Gligan
6au Octavian Cătună,
„au uitat" chiar să
mai treacă pe acasă.
Sau. iată, subinginerul
Vasile Biriș. N-a avut
odihnă pină cînd nu a
făcut o pregătire teh
nologică fără nici un
cusur. Dar parcă ce
pot spune despre automatiștii Viorel Pîrvu
și Vasile Fer. despre
mecanicii
Dumitru
Scurt și Tudor Nădrag,
sau despre instalatorul
Francisc Deak ? Toți
muncitori foarte buni,
care au participat la
cele mai complexe lu
crări. Și pe citi alții
nu i-am amintit...
Acum s-a putut vedea
cu adevărat ce oameni
avem, ce familie pu
ternică. muncitoreas
că formăm cu totii !
— Așa cum știți, in
stalația este unicat la
noi în tară. N-a mai
fost reparată oină acum și toată lumea era
neliniștită la gindul că
lucrul acesta va avea
loc. „Și. dacă se întîmplă ceva, ce ne fa
cem ?“ — se întrebau
ei... Am dorit să de
monstrăm tuturor — și
am demonstrat — că
sintem stăpîni pe la
minorul nostru nu nu
mai atunci ‘ cînd pro
ducem. ci și atunci
cînd trebuie să-1 re
parăm ! — ne spune și
inginerul Nicolae Dârjan. cu trei ani în
urmă încă student la
Timișoara, acum cel ce
răspunde de bunul
mers al echipamente
lor electronice ale la
minorului.
Reparația s-a înche
iat cu o săptămînă
mai devreme. în zilele
cîstigate. laminorul a
lucrat normal. Adică
din plin. Ceea ce,
practic, a făcut ca pla
nul de producție al
întreprinderii pe luna
iulie să fie realizat in
tegral. Există acum
premise serioase ca
rezultatele bune înre
gistrate anul trecut,
cînd întreprinderea s-a
situat în plutonul
fruntaș pe ramură, să
fie continuate. Succes!
Și un fapt de ultimă
oră : ieri, am luat le
gătura cu inginerulșef loan Sitaru. adresîndu-i o singură în
trebare : cum funcțio
nează laminorul ?
— Ce să vă spun ?
Funcționează normal.
Nu-i nimic neobișnuit,
totul este normal.
Normal este însă un
fel de a spune. Pen
tru că tot de la ingi
nerul-șef am aflat că
acum se realizează zil
nic importante canti
tăți de conductori emailați peste plan. Cu
alte cuvinte, este vor
ba de o activitate nor
mală, așa cum o poate
Înțelege numai un co
lectiv fruntaș !

Stefan
C1OCH1NARU

Bună organizare, largă participare
la stringerea recoltei, pregătirea
temeinică a insămințărilor de toamnă!
(Urmare din pag. I)

de recoltare. în aceste condiții, ori
ce întirziere a recoltării ar putea
provoca pierderi de semințe, ceea
ce nu trebuie admis sub nici un
motiv. în conformitate cu indica
țiile conducerii partidului, comite
tele județene de partid, organele agricole județene, consiliile popu
lare comunale trebuie să acțione
ze cu fermitate pentru a asigura
în fiecare localitate. în fiecare fer
mă vegetală o largă mobilizare a
locuitorilor pentru recoltarea ma
nuală a capitulelor de floarea-soarelui. ca de altfel și a altor cul
turi — soia, fasole, porumb, a tu
turor celorlalte plante a căror re
coltare mecanizată ar putea pro
voca unele pierderi. în funcție de
condițiile concrete din fiecare uni
tate. de mărimea suprafețelor care
trebuie recoltate, de nivelul pro
ducției evaluate, in fiecare fermă
vegetală trebuie să se asigure o
asemenea mobilizare a forțelor
umane si mecanice Incit durata
recoltării să fie cit mai redusă po
sibil ; 3—4 zile la floarea-soarelui,
soia și fasole, iar la porumb, re
coltarea să nu depășească 20 de
zile de la Începerea culesului.
Stringerea si depozitarea tuturor
resurselor de nutrețuri. Una din

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul cuprins intre 23 august, ora
21 — 26 august, ora 21. în țară : Vre
mea se va încălzi și se va ameliora
șl în sud-est. Ceru! va fi variabil. Pe
alocuri vor cădea ploi sub formă da
aversă în prima zi în sud-est. iar către
sfirșitul intervalului în regiunile ves

cele mal importante sarcini ce
revin în perioada actuală lucrăto
rilor din agricultură, si cu deose
bire crescătorilor de animale, o
constituie stringerea si conservarea
tuturor resurselor de nutrețuri, ast
fel incit să se asigure cantitățile
de furaje întregului efectiv de tau
rine si ovine pentru perioada de
stabulatie. Pentru că In unele uni
tăți nu s-au asigurat decit in pro
porție redusă cantitățile de fin. să
fie luate măsuri ca deficitul res
pectiv să fie acoperit cu alte sor
timente de furaje. între care cele
însilozate ocupă un loc important.
De asemenea, se impune să fie
strînse si conservate toate capitulele de floarea-soarelui. coletele de
sfeclă, vrejurile de soia si legume,
în acest soop. ne lingă funcționa
rea la întreaga capacitate a mij
loacelor mecanice de recoltare a
furajelor, este necesar să se asigu
re o mai largă participare la lucru
a oamenilor de la sate.
Sînt asigurate toate condițiile
materiale si tehnice pentru ca -toa
te lucrările agricole din această pe
rioadă să fie efectuate la timp și
de bună calitate. Deosebit de im
portant este să se acționeze ener
gic în vederea bunei organizări a
muncii, pentru întărirea spiritului
de ordine si disciplină.
tice. Vtntul va prezenta unele intensifi
cări la sfirșitul intervalului in sudvestul tării. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 8 șl 18 grade, mai
scăzute tn prima noapte în depresiuni,
iar cele maxime intre 20 și 30 de gra
de. Pe alocuri ceată slabă. In Bucu
rești : Vremea se va Încălzi și se va
ameliora. Cerul va fi variabil. Condiții
favorabile ploii sub formă de aversă
In prima zi. Vintul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse intre 15 și 18 grade, iar cela
maxime intre 23 șl 29 de grade.

(Urmare din pag. I)
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grame concrete de măsuri pentru
realizarea, intr-un termen cit mai
scurt, a indicatorilor tchnico-economici stabiliți pe fiecare obiectiv

în parte. S-a cerut ca toate aceste
programe de măsuri să fie teme>nic discutate în adunările generale
ale oamenilor muncii și în consi
liile de conducere ale centralelor
și ministerelor, astfel incit apli
carea lor în Viată să asigure reali
zarea neîntîrziătă a capacităților de
producție stabilite. Trebuie să se
urmărească sistematic, pe săptă
mîni și zile, felul, cum se aplică
aceste măsuri, astfel incit, pină la
Conferința Națională a partidului,
la toate obiectivele să se realizeze
în întregime indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți.

Totodată, pornind de la faptul
că într-o serie de întreprinderi și
centrale, in prima jumătate a
acestui an, s-au înregistrat o serie
de depășiri față de normele de
consum aprobate prin plan, la con
sumuri de materii prime, materia
le, combustibili și energie elec
trică, Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. a cerut ministere
lor, centralelor industriale și în
treprinderilor să ia măsuri hotărite pentru respectarea cu strictețe a
consumurilor stabilite, a normelor
legale in acest domeniu. S-a stabi
lit ea, în termen de 15 zile, să fie
revizuite normele și reglementă
rile privind sistemul de aprovizio
nare și de eliberare din magazie a
materialelor
pentru
producție.

Comitetul de Stat al Planificării,
Ministerul Aprovizionării TehnicoMateriale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe și toate mi
nisterele producătoare vor trebui să
introducă, în acest domeniu, un
puternic spirit de ordine și disci
plină, de răspundere pentru utili
zarea corespunzătoare, cu maximă
eficiență, a materiilor prime și ma
terialelor. astfel incit să se asigure
încadrarea strictă în normele dc
consum aprobate și recuperarea
neintîrziată a tuturor depășirilor
din primul semestru.
în spiritul acelorași exigente.
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., constatînd că planul de
creștere a productivității muncii
in industria republicană nu a fost
realizat în întregime pe semestrul
I, a cerut să fie întreprinse ac

țiuni energice pentru mai buna
organizare a producției, perfecțio
narea proceselor de fabricație, fo
losirea judicioasă a timpului de
lucru și a forței de muncă, apli
carea fermă a acordului global, in
vederea înfăptuirii integrale a pre
vederilor de plan, a programului
de creștere mai accentuată a pro
ductivității in toate ramurile șl
sectoarele de activitate. S-a cerut

ministerelor ca. pină la 1 septem
brie. să elaboreze programe con
crete de măsuri pentru îmbunătă
țirea radicală a situației în acest
domeniu, pentru recuperarea res
tantelor și realizarea pe fiecare
centrală și întreprindere în partea
nivelului de productivitate stabilit
prin plan.
în toate întreprinderile, în toate
centralele, în fiecare județ, în spi
ritul sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului, trebuie să se ac
ționeze cu înaltă răspundere pen
tru realizarea în cele mai bune

condiții a

planului la export. în

acest sens capătă o semnificație
cu totul deosebită faptul că, de la
1 august, in toate intreprinderile
care participă la realizarea pro
ducției pentru export se aplică pre
vederile Decretului Consiliului de
Stat privind unele măsuri pentru
creșterea cointeresării materiale a
oamenilor muncii in realizarea
producției pentru export și a ex
portului. Potrivit acestui decret,

pentru Îndeplinirea integrală a
producției pentru export și a ex
portului se acordă importante
ciștiguri suplimentare sub formă
de adaos lunar la retribuția afe
rentă producției pentru export
prevăzute în plan și în contractul
de acord global pentru luna res
pectivă : 10 la sută Ia Îndeplinirea
exportului pe relația devize con
vertibile și 5 la sută la îndepli
nirea exportului pe relația cliring
țări socialiste. Sint prevederi mobi

lizatoare, deosebit de stimulative,
care au drept scop sporirea spiri
tului de răspundere, întărirea or
dinii și disciplinei
în producție
pentru realizarea exemplară — la
termenele și în condițiile de cali
tate prevăzute — a tuturor con
tractelor cu partenerii străini.
Pornind de la prevederile stimula
tive ale decretului, se cere ca în
fiecare întreprindere, la toate
locurile de muncă să fie luate mă
suri suplimentare în vederea asi
gurării tuturor condițiilor tehnicoorganizatorice pentru îndeplinirea
exemplară, ritmică și la un înalt
nivel calitativ a sarcinilor de ex
port — direct sau indirect. în felul
acesta vor fi asigurate încasările
valutare ale țării, creșterea tot mai
înaltă a prestigiului de care se
bucură în lume produsele româ
nești. .
în întreaga țară, colectivele de
oameni ai muncii sint chemate să
acționeze cu toată hotărîrea, printr-o exemplară organizare a mun
cii, prin întărirea spiritului de
răspundere,
pentru
înfăptuirea
neabătută a tuturor sarcinilor eco
nomice, pentru realizarea integrală
a planului la toti indicatorii canti
tativi
și calitativi, intimpinînd
Conferința Națională a partidului
cu rezultate de prestigiu menite
să asigure progresul susținut al
patriei socialiste.

Petre CRISTEA

Programul
unităților comerciale
în zilele de 23 și 24 august
— Duminică. 23 august : toate
unitățile comerciale alimentare și
nealimentare vor funcționa cu pro
gram 7—13, iar unitățile de alimen
tație publică vor funcționa după
programul zilei de duminică.
— Luni, 24 august: toate unitățile
comerciale și de alimentație publică
vor funcționa după programul nor
mal al unei zile lucrătoare.
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Cuvintul tovarășului Constantin Dăscălescu
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși.

Poporul nostru sărbătorește ziua
de 23 August într-o puternică și de
plină unitate in jurul Partidului
Comunist Român, al secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
personalitate de înalt prestigiu a
lumii contemporane, eminent ginditor și om politic, care de cinci de
cenii și jumătate s-a Identificat,
printr-un devotament nemărginit,
cu cele mai nobile idealuri ale
partidului și patriei, consacrindu-și
cu strălucire pilduitoarea viață și
activitate revoluționară dezvoltării
și înfloririi necontenite a Românie:,
cauzei păcii, socialismului și comu
nismului. (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează
P.C.R,!11).

„Ceaușescu —

Aniversarea marii noastre sărbă
tori naționale constituie un minunat
prilej de a evoca, cu legitimă
mîndrie, bogatele tradiții de luptă
ale eroicului nostru partid comunist,
care, în consens cu voința și hotă
rârea forțelor patriotice, înaintate ale
țării, cu năzuința întregii noastre
națiuni, a organizat și condus luptele
revoluționare ale muncitorimii, ță
rănimii și altor categorii sociale, s-a
situat în fruntea amplei mișcări de
rezistență antifascistă, mobilizind —
in cadrul Frontului Patriotic An
tihitlerist, creat în anii războiului —
Pa o platformă comună de acțiune
masele largi populare. Măreața epo
pee a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 a fost, astfel,
rezultatul voinței întregii noastre na
țiuni. (Vii aplauze).
Participarea țării noastre cu în
treaga forță la războiul impotriva
Germaniei naziste, bătăliile grele
purtate de ostașii români, alături de
armata sovietică, pentru eliberarea
întregului teritoriu al patriei, apoi
al Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei,
sacrificiile uriașe făcute pentru ob
ținerea victoriei confirmă cu putere
faptul că. prin forțele armate și po
tențialul cu care s-a angajat in lupta
impotriva Germaniei naziste, Româ
nia ocupă locul al patrulea in rîndul
țărilor coaliției antifasciste.
Astăzi, la aniversarea gloriosului
august, poporul nostru aduce prinos
de adincă recunoștință eroilor comu
niști și antifasciști, miilor de luptă
tori, bravilor ostași și ofițeri români
ce s-au jertfit pentru eliberarea
gliei străbune, pentru zdrobirea fas
cismului, a celei mai odioase dic
taturi pe care a cUnoscut-o vreoda
tă istoria. (Aplauze).
Aducem. în același timp, un cald
omagiu memoriei ostașilor armatei
sovietice, care au luptat și au dat
uriașe jertfe, purtind pe umerii lor
greul războiului, ostașilor celorlalte
armate aliate, partizanilor și tuturor
acelora pe au luptat pentru sal
varea omenirii de pericolul fascist.
(Aplauze).
Stimați tovarăși.

Evenimentul istoric de la 23 Au
gust 1944 a marcat nu numai actul
de voință al unui popor hotărit să-și
recucerească independența și să-și
salveze ființa de stat, ci a schimbat
cursul istoriei generale a Rorpâmci,
inaugurînd epoca împlinirii in patria
noastră a idealurilor de dreptate so
cială și națională, epoca socialismu
lui și comunismului. (Aplauze pu
ternice).

In cei 43 de ani care au trecut de
la victoria revoluției din august
1944, România, sub conducerea
cutezătoare a Partidului Comunist
Român, a parcurs mai multe etape
istorice, de la orinduirea bazată pe
asuprire și exploatare ,1a societatea
socialistă multilateral dezvoltată.
Dintr-o țară înapoiată. cu un
caracter predominant agricol. Româ
nia a devenit un stat industrialagrar, cu o industrie puternică și in
continuă modernizare, cu o agricul
tură socialistă in plin progres.
Pe arcul de timp deschis in urmă
cu peste patru decenii, un loc de im
portanță hotăritoare îl ocupă epoca
inaugurată de Congresul al IX-lea

al partidului — cea mai bogată in
înfăptuiri din întreaga noastră exis
tență — în decursul căreia poporul
român a străbătut cu eroism un
drum de mărețe izbinzi socialiste.
Cu indreptățită mîndrie. poporul nos
tru numește această luminoasă pe
rioadă „Epoca Nicolae Ceaușescu'1.
ce va rămine înscrisă cu litere de
aur in bogata carte a neamului ca
o recunoaștere a faptului că toate
marile împliniri ale acestor ani sint
legate indestructibil de activitatea
prodigioasă desfășurată cu clarvi
ziune și fierbinte patriotism de celmai iubit fiu al națiunii, ales de
istoricul forum al comuniștilor de
acum 22 de ani să conducă destinele
partidului și țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. (îndelungi aplauze și urale. Se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!11, „Ceaușescu
și poporul !“).

Astăzi, la glorioasa aniversare a
marii noastre sărbători, aducem un
vibrant și înflăcărat omagiu ilustrului
conducător al partidului și statului,
a cărei eroică și strălucită activitate
revoluționară și-a pus în mod hotăritor amprenta asupra înfăptuirilor
fără de seamăn ce definesc noul
destin socialist al țării.
Prin activitatea sa revoluționară
de excepțională însemnătate, prin
modul exemplar în care își exercită
mandatul de covîrșitoare răspundere
încredințat de partid și popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a ciștigat profunda dragoste și recunoștin
ță ale intregii națiuni, s-a- impus in
conștiința umanității ca un exemplu
de strălucit militant al mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale, personalitate de excepție a
vieții politice contemporane, promo
tor neobosit al nobilelor idealuri de
libertate, progres și pace în întreaga

lume. (însuflețite urale. aplauze și
ovații. Se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“ „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“).

în acest moment aniversar adre
săm un cald omagiu tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. militant revoluționar de
frunte al partidului si statului, ilus
tru savant de largă recunoaștere in
ternațională. pentru excepționala
contribuție la elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea
continuă si creșterea prestigiului ști
inței. invătămintului si culturii ro
mânești, la întărirea păcii. înțele
gerii si colaborării intre toate po
poarele. (Vii aplauze).
Mărețele victorii obținute în anii
construcției socialiste sint rezultatul
muncii eroice a poporului nostru,
care, devenit liber și stăpin pe desti
nele sale. își făurește viața așa cum
o dorește. Pentru minunatele reali
zări in dezvoltarea patriei noastre, vă
rog să-mi permiteți ca. din însăr
cinarea si in numele secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
să adresez cele mai calde felicitări
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor. întregului popor, care, intr-o de
plină unitate, acționează cu dăruire
si înalt devotament pentru infăptuirea istoricelor obiective stabilite
de Congresul al XIII-lea, ce deschid
perspective luminoase dezvoltării
României socialiste, inălțării ei pe
culmi tot mai inalte de progres și
civilizație. (Aplauze puternice, urale.
Se scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).
Stimați tovarăși.

Răspunzind mobilizatoarelor che
mări adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. întregul nostru
popor este angajat, cu înalt spirit
revoluționar, in realizarea integrală,
ritmică si la toate sortimentele a
producției fizice, cu prioritate a cplei destinate exportului, a tuturor in
dicatorilor planului național unic de
dezvoltare economico-socialâ pe anui
in curs si pe întregul cincinal, a. sigurind astfel infăptuirea obiecti
vului strategic fundamentai al aces
tei etape — trecerea României la
un stadiu superior, cel de tară so
cialistă mediu dezvoltată.
în lumina exigențelor formulate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nioolae Ceaușescu. organele
si organizațiile de partid, de masă

si obștești, oamenii muncii din in
dustria. agricultură, din celelalte
sectoare de activitate acționează cu
fermitate pentru aplicarea progra
melor privind perfecționarea organi
zării si modernizarea proceselor de
producție, infăptuirea noii «revoluții
tehnico-științifice. Si a noii revoluții
agrare, creșterea mai accentuată a
productivității muncii, valorificarea
superioară a resurselor materiale și
energetice, realizarea unei eficiente
economice ridicate în toate domenii
le. Dispunem — după cum sublinia
ză secretarul general al partidului
nostru — de tot ceea ce este ne
cesar. avem un plan care corespun
de posibilităților si necesităților dezvoltării patriei. Esențiale sint acum
munca temeinică, plină de dăruire
si patos revoluționar, hotărirea fie
cărui colectiv de a acționa energic,
cu inaltă răspundere comunistă pen
tru perfecționarea autoconducerii și
autogestiunii. a noului mecanism economico-financiar. pentru înfăp
tuirea principiilor democrației mun
citorești revoluționare.
în spiritul inaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al parti
dului nostru. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la recentul Con
gres al educației politice si cultu
rii socialiste, organele si organizații
le de partid, de masă si obștești tre
buie să desfășoare largi acțiuni pen
tru continua dezvoltare a concepției
revoluționare despre lume si viată,
pentru formarea omului nou. con
structor conștient si devotat al so
cialismului si comunismului ne pămintul scumpei noastre patrii. (Aplauze).
Stimați tovarăși.

Cu sentimente de cea mai depli
nă satisfacție subliniem și la această măreață sărbătdare că in anii
glorioși de ci nd tovarășul
Nicolae Ceaușescu conduce destine
le partidului si statului nostru. Româ
nia socialistă s-a impus in conști
ința lumii ca o tară a păcii. Înțe
legerii și colaborării internaționale.
Propunerile, inițiativele si demersu
rile constructive ale eminentului nos
tru conducător, mare si neobosit
Erou al păcii. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au constituit și
constituie înflăcărate apeluri la
pace, destindere si securitate, opri
rea cursei Înarmărilor și trecerea
hotărită Ja dezarmare, in primul rind
la dezarmarea nucleară, pentru afir
marea plenară a principiilor noi do

relații între state, pentru reglemen
tarea Pe cale politică a conflictelor
militare, instaurarea unei noi ordini
eeonomioe mondiale, pentru apărarea
vieții pe Pămînt — bunul oel mai
de preț al umanității. (Aplauze pu
ternice).

Consecventă politicii sale ex
terne. România — pe baza hotăririi
unanim exprimate de întregul po
por in cadrul referendumului din
noiembrie 1986 •— a trecut de
la vorbe la fapte, reducînd cu 5 la
sută cheltuielile, armamentele si efectivele militare.' acțiune care, așa
cum subliniază t o va r ă ș u i
Nicolae Ceaușescu. exercită o in
fluents puternică asupra Intensifică
rii luptei pentru dezarmare, pentru
pace, pentru o lume fără războaie,
a co’aborării pașnice între toate na
țiunile lumii. (Aplauze și urale în
delungate. Se scandează „Ceaușescu—
România, pacea și prietenia !“).
Stimați tovarăși.

înaintind neabătut pe drumul de
lumină si libertate deschis de
23 August 1944. oamenii muncii de
pe intreg cuprinsul tării dau glas,
în această zi de scumpă sărbătoa
re. voinței lor ferme, angajamen
tului unanim de a acționa cu ener
gie sporită, cu inaltă răspundere' co
munistă. cu abnegație și dăruițepatriotică pentru a intimpina Confe
rința Națională a partidului și a
40-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu noi si tot mai mari reali
zări. in toate domeniile de activi
tate. pentru edificarea cu succes a
societății socialiste multilateral dez
voltate si a comunismului in Româ
nia — visul de aur al omenirii.
(Aplauze).

—• Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. in frunte cu secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
— Trăiască harnicul și talentatul
popor român. constructor eroic al
societății socialiste multilateral dez
voltate !
— Trăiască si Înflorească scumpa
noastră patrie, liberă si indepen
dentă. Republica Socialistă Româ
nia 1
— Să triumfe unitatea tuturor po
poarelor in lupta pentru independen
tă națională, pentru dezarmare,
destindere și pace ! (Puternice aplau
ze. urale și ovații. Se scandează cu
Însuflețire
„Ceaușescu—P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima
noastră și mindria. Ceaușescu—
România !“, „Ceaușescu—pace !“).

SPECTACOL OMAGIAL
Spectacolul festiv dedicat Zilei
naționale a României, susținut de
oele mai valoroase formații artisti
ce profesioniste si de amatori, lau
reate ale celei de-a Vl-a ediții a
Festivalului
national
„Cintarea
României11 1985—1987. a adus, prin
multitudinea momentelor sale artis
tice. un fierbinte și ales omagiu
secretarului general al partidului,
luptei poporului nostru, condus de
partidul comunist, pentru libertate
națională și dreptate socială, pentru
continua propășire a patriei. Au
fost oglindite cu deosebită forță
emoțională, de-a lungul întregului
spectacol, mărețele înfăptuiri ale
țării-noastre, voința de neclintit a
întregii națiuni de a face totul pen
tru transpunerea in viață a istorice
lor hotăriri ale Congresului al
XIII-lea al P.C.R., de a intimpina
cu noi și mari realizări Conferința
Națională a Partidului Comunist
Român.
Spectacolul începe printr-un im
presionant moment muzical-literar
închinat marii sărbători naționale,
urmat de o suită de imagini cine
matografice,, ilustrînd aspecte semni
ficative ale vieții noi edificate in
România după victoria revoluției de
eliberare
socială
și
națională,
antifascistă și antiimperialistă. Ră
sună, in același timp, refrene ale
unor cunoscute cintece patriotice
dedicate luptei poporului nostru
pentru libertate și progres, pentru
socialism. Ca o apoteoză a acestui
moment distinct al spectacolului,
toate formațiile corale aflate pe
scenă intonează înflăcăratul cintec
patriotic
„Partidul,
Ceaușescu.
România11.
„Marșul pionierilor11 și cintecul
„Uteciștii de azi, comuniștii de miine“ prefațează momentul poetic ce
pune in lumină elanul revoluționar
cu care tinăra generație a României
participă la ampla operă de edifi
care a socialismului și comunismu
lui pe pămintul scump al patriei
străbune.
Urmează apoi o frumoasă suită
de momente muzicale și coregrafice,
llustrind sentimentele de adincă' și
statornică dragoste ale intregii nați
uni față de glia strămoșească, do
rința de a o face tot mai rodnică,
mai frumoasă și mai bogată.
Momente coregrafice, in timpul
cărora sint recitate poeme cu un
profund mesaj patriotic, creează
imaginea sugestivă a ceea ce repre
zintă România socir listă in un.i

noștri — o țară a muncii și rodni
ciei. o țară cu frumuseți neasemui
te. cu oameni liberi și demni, nă
zuind permanent spre mai bine,
.spre un viitor măreț, luminos. Se
derulează pe ecran imagini ale fru
museților patriei noastre, ale dez
voltării unor importante ramuri
economice, ale unor obiective eco
nomice și sociale ridicate in ulti
mele două decenii., ctitorii ale
..Epocii Nicolae Ceaușescu11, ce con
stituie o expresie grăitoare a voca
ției constructive a poporului român.
între toate aoeste realizări fără
egal, ce au ca dată de naștere epoca
înfloritoare pe care o trăim, se in
dividualizează noua Capitală a
României — „Inima țării luminoa
să. vie..., gindită de un erou intre
eroi.11 — cum spun versurile. ■ simbol
al patriei in avint. spre viitor, spre
comunism. Pe ecran se, succed ima
gini ale cursului înnoit al, Dimbovi ței, ale construcțiilor . edilitare din
noul centru civic, alte mărețe edi
ficii ale devenirii Capitalei noastre
;socialiste. Avem astăzi, spun : toate
aceste imagini, o țară minunată, o
Românie măreață ce se înalță mindră, spre gloria acestor timpuri noi.
Imagini reprezentative pentru aceas
tă măreață epocă apar pe ecran :
momente
in
care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu pun, cu gest solemn de
ctitor, primele cantități de beton la
temelia unor noi construcții.
Pentru tot ceea ce a făcut șl face
spre binele și fericirea poporului,
națiunea întreagă, unită în cuget și
simțiri, îl omagiază în aoeastă zi de
august pe secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
sub a cărui conducere a înscris și
înscrie cele mai luminoase pagini
din istoria sa. pe omul care a
dat numele său timpului ardent
in care trăim, strategul teme
rar al .biruințelor noastre, to
varășul Nicolae' Ceaușescu. Este
mesajul momentului sugestiv inti
tulat „O inimă ce . bate pentru
tară — omagiu11. Pe un fundal mu
zical cu sonorități ample, pe ecran
se derulează imagini semnificative
ale
activității
tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu. Răsună in primă audiție
cantata „Omagiu11. Amplul moment
poetic ce urmează este compus din
stihuri de cinstire a celui mai iubit
fiu al țării, care și-a dedicat viața,
din anii tinereții, comunismului, cau
zei eliberării celor ce muncesc, edi

ficării unei vieți noi pe pămîntul
patriei, cauzei independenței și păcii,
.măreției . și gloriei României :
Cind cuprinde-ntreaga zare cintecul
nepieritor.
$i cind faptele de muncă ne sint
semnul de putere
Țara-ntreagă ii aduce, precum inima
o cere.
Luminos, ales omagiu bravului
conducător.
Nicolae Ceausescu — nume scump,
simbol suprem —t
In istorie a-nscris pagini demne,
îndrăznețe.
$i-i mereu in fruntea luptei pentru
impliniri mărețe.
De aceea, cu credință, toți in inimd-t1
a veim

Timp de peste cinci decenii ne-nfricat
a fost in luptă
Pentru dreptul celor mulțl militind
cu eroism
El din viață a făcut o dovadă
ne-ntreruptă
De istorică iubire pentru om
și comunism.

El in , anii noi ai vremii, strălucit
conducător,
România a-nălțat-o în lumina
demnității
Și-a înscris in stema țării semnul
suveranității —
Visul milenar ce-l poartă liberul,
român popor !
Alături
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a aflat totdeau
na tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic, savant de largă
recunoaștere internațională, căreia i
se aduce, la acest ceas de sărbătoa
re, un fierbinte omagiu :
Lingă marea lui iubire pentru OM'i
și pentru țară.l
E Elena Ceausescu, militant și om.de !
știință, j
Ce in lupta comunistă și-a pus viata
cu credință!
Devenind, prin fapta vieții, eroină1
legendară. |

Urmează apoi un tablou muzical-:
coregrafic care se constituie intr-un
vibrant mesaj de pace, al dorinței,
poporului român de a trăi in liniște'
și bună înțelegere cu toate națiunile’/
lumii.
Un intreg univers artistic de sim-i
fire și gind românesc, ce pune injl
lumină inestimabilul tezaur de fru
musețe și valori al folclorului nos-l'
tru, strălucirile de neegalat ale cin-/
tecului și dansului popular din diferite zone ale tării, este conturat in
tr-un moment distinct, evocind o
.șezătoare in care se întrec multe
dintre cele mai reprezentative for-'
mâții artistice din acest domeniu.
Finalul spectacolului consacrat ani-ț
versării revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și antiim-;
perialistă de la 23 August 1944 reu
nește în scenă toate corurile partid-/
pante, care intonează cintecul patrio-,
tic „Urmăm partidul cu credință11.
A fost intonat imnul Frontului
Democrației și Unității Socialiste:
„E scris pe tricolor unire11.
Spectacolul se încheie într-o at
mosferă entuziastă, de vibrant pa
triotism. Participanții aplaudă înde-,
lung, cu putere, scandează cu însu
flețire numele partidului și al secretarului său general.
în însuflețitele aplauze, ovații șțj
urale ale celor prezenți, un grup de’
pionieri și șoimi ai patriei urcă in
loja oficială, oferind tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
Ceaușescu a fost oferit realizatorilor
spectacolului un frumos coș cu flori..
Spectacolul a fost organizat de
Consiliul Culturii și Educației Sociajliste. Consiliul Central al U.G.S.R..
Comitetul
Central
al
U.T.C..
Consiliul U.A.S.C.R.. Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor,
Ministerul Apărării Naționale. Mi
nisterul Educației și învățămintului,
Radioteleviziunea română. împreună
cu Comitetul municipal București al
Partidului Comunist Român.
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DEPUNERI DE COROANE DE FIORI CU PRILEJUI ZILEI DE 23 AUGUST

Cronica zilei
Delegația parlamentară din Thai
landa. condusă de Ukrit Mongkolnavin, președintele Adunării Națio
nale, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, s-a aflat in vizită in
țara noastră, a părăsit, simbătă di
mineața, Capitala,
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, de deputați. (Agerpres)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu plăcere felicitările și urările pe care dumneavoastră ml
le-ati transmis cu prilejul Zilei naționale elvețiene.
In numele Consiliului Federal și ăl meu personal doresc să vă mulțu
mesc în modul cel mai sincer.

PIERRE AUBERT
Președintele
Confederației Elvețiene

V
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La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism (stingo). La Monumentul eroilor patriei (dreapta)

Cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944, în Capitală au avut loc, sîmbătă. solemnități in cadrul cărora au
fost depuse coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru
socialism, la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor so
vietici.
Au fost depuse coroane de flori din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România,
Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Ministerului Apărării Naționa
le, Ministerului de Interne, Consi
liului Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului
Comunist, Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști și
Consiliului Național al Organizației
Pionierilor, Comitetului municipal
București al P.C.R., Consiliului
popular al municipiului București,
Comitetului foștilor luptători și vete

ranilor de război Împotriva fascis
mului.
Grupuri de pionieri au depus jerbe
de flori.

La solemnități au luat parte
tovarășii
Gheorghe
Răduiescu,
Gheorghe Oprea, Miu Dobrescu,
Ștefan Andrei. Nicu Ceaușescu, ge
neral-colonel Vasile Milea, membri
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, generali
activi și în rezervă, foști coman
danți de unități pe frontul antihitle
rist, conducători ai unor instituții
centrale, organizații de masă și
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.
Companii de onoare, formate din
militari ai forțelor noastre armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, alinia
te pe platourile din fața monumen
telor, au prezentat onorul.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.
La Monumentul eroilor sovietici,
unde erau prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice
la București, și membri ai ambasa
dei, au fost intonate imnurile de
stat ale U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România.

După depunerea coroanelor de
flori, cei prezenți la solemnități au
păstrat un moment de reculegere.
S-a primit apoi defilarea compa
niilor de onoare.
★
în aceeași zi, la Cimitirul mili
tarilor britanici căzuți pe teritoriul
tării noastre în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane de
flori din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de
Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România, Ministerului Apă
rării Naționale și Consiliului popular
al municipiului București. Un grup
de pionieri au depus jerbe de flori.
La ceremonie au participat to
varășii Gheorghe Răduiescu, vice
președinte al Consiliului de Stat,
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru
al guvernului. Dumitru Apostoiu,
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat, miniștri, reprezentanți a>

unor instituții centrale, generali și
ofițeri, alte persoane oficiale.
Au luat parte Hugh J. Arbuthnott,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
O companie militară a prezentat
onorul. Au fost intonate imnurile de
stat ale Marii Britanii și Republicii
Socialiste România.
După depunerea coroanelor, cei
prezenți au păstrat un moment de
reculegere. în încheierea solemnită
ții s-a primit defilarea companiei de
onoare.
★
Cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944,
în numeroase localități au avut loc
ceremonii, in cadrul cărora au fost
depuse coroane și jerbe de flori la
monumentele și plăcile comemora
tive, la cimitirele eroilor români și
sovietici căzuți în timpul războiu
lui antifascist.
(Agerpres)
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al ministrului apărării naționale
al Republicii Socialiste România
La 23 August sărbătorim patruzeci șl trei de ani de la victoria re, voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă,
tn climatul de puternică angajare patriotică și revoluționară în care
întregul nostru ,popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român,
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu, acționează cu
fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, a mărețelor obiective economi oo-sociale stahilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului In vederea edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism.
Având loc în anul în care comuniștii' români. întregul nostru popor,
omagiind împlinirea a 22 de ani de la Congresul al IX-lea. care a
inaugurat perioada cea mai dinamică și bogată în realizări din întreaga
existentă a tării, denumită cu legitimă mîndrie Epoc» Nioolae Ceausescu,
Întâmpină cu noi și importante fapte de muncă marele eveniment po
litic al anului — Conferința Națională a partidului —, cea de-a 43-a ani
versare a Zilei naționale a României dobândește semnificații profunde,
generatoare de înalte sentimente revoluționare și patriotice.
Și cu acest prilej sărbătoresc, dăm glas alesei prețuiri șl recunoș
tințe față de Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare, cen
trul vital al societății noastre socialiste, fată de tovarășul
Nioolae Ceaușescu. cel mal iubit șl stimat fiu al națiunii. Erou între
eroii neamului, patriot înflăcărat personalitate de înalt prestigiu a
lumii contemporane, pentru uriașa si clocotitoarea activitate pusă în
slujba edificării socialismului în .patria noastră, transpunerii în viată a
Programului partidului, a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea,
înfloririi necontenite a tării, cauzei păcii, colaborării si înțelegerii în
tre toate națiunile lumii.
Aducem, de asemenea, un respectuos omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceausescu, eminent om politic si strălucit savant
de largă recunoaștere mondială, pentru activitatea prodigioasă pe care
o desfășoară, pentru remarcabila contribuție pe care o aduce la propă
șirea neîntreruptă a scumpei noastre patrii, pentru aportul deosebit la
elaborarea sl transpunerea în practică a politicii interne și externe a
partidului si statului nostru, la progresul științei. învățămintului și
culturii românești, la promovarea păcii si colaborării internaționale.
România se prezintă astăzi — la cea de-a 43-a aniversare a revo
luției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă
— ca o tară industrial-agrară cu o industrie puternică și modernă, cu
o agricultură socialistă în plin progres, cu o cultură și știință înflori
toare. un stat cane se bucură de o înaltă prețuire pe toate meridianele
globului, gratie prodigioasei activități a tovarășului Nioolae Ceaușescu,
președintele Republicii, marele om de stat, iubit și respectat de în
treaga națiune română, cunoscut șl apreciat 'pretutindeni în lume ca
un promotor consecvent și ferm al idealurilor de pace, prietenie și
! colaborare între popoare.
Readucând în memorie Istoricul act revoluționar de acum patruzeci
81 trei de ani. dăm o înaltă cinstire clasei muncitoare, revoluționarilor,
patriotilor care. în zilele de foc ale lui August 1944. au acționat cu
vitejie si spirit de sacrificiu pentru cauza supremă a libertății și inde
pendenței tării.
Cu adîncă recunoștință venerăm pilda eroică a ofițerilor și ostași
lor români care și-au dat viața, acoperindu-se de glorie nepieritoare
în lupta pentru eliberarea pămîntului strămoșesc al patriei, a Ungariei,
Cehoslovaciei si Austriei, pînă la înfrîngerea definitivă a armatelor
fasciste.
De asemenea, aducem un cald omagiu bravilor ostași sovietici care
au dus greul luptelor împotriva fascismului, popoarelor din coaliția
antihitleristă. luptătorilor antifasciști de pretutindeni care au contribuit
la înfrângerea dușmanului comun.
Tovarăși soldați, gradați, maiștri militari si subofițeri, ofițeri și
generali.
Cinstind marea sărbătoare națională de la 23 August cu succese de
seamă în pregătirea politică și de luptă. în îndeplinirea sarcinilor com
plexe în economia națională. în toate domeniile vieții și activității ostă
șești. faceți dovada înaltei voastre conștiințe politice, patriotice si re
voluționare. a responsabilității și abnegației comuniste cu care vă ono
rați nobila misiune de apărare a gliei străbune, a cauzei socialismului
șl comunismului ce pămîntul României !
Purtând mereu în inimi exemplul luminos al înaintașilor, mlndrl de
prezentul socialist, deplin încrezători în viitorul comunist al patriei, consacrați-vă toate eforturile pentru îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor
ce vă revin din hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului, din
indicațiile si orientările cuprinse în opera tovarășului Nioolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, pentru a întâmpina
cu noi rezultate de prestigiu împlinirea a 40 Se ani de la proclamarea
Republicii și Conferința Națională a partidului djn acest an !
Dăruițj-vă întreaga energie, pricepere și putere de muncă pentru
perfecționarea necontenită a procesului instructiv-educativ. potrivit pre
vederilor Directivei comandantului suprem, cerințelor doctrinei militare
românești actuale, al cărei ilustru fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu. realizării unei calități noi. superioare. în toate do
meniile și compartimentele activității armatei. în condițiile întăririi con
tinue a climatului de ordine și disciplină. îndeplinirii cu succes a tu
turor misiunilor primite !
Mobilizați activ de organele șl organizațiile de partid si ale U.T.C.,
i dovediți permanent spirit revoluționar pentru întărirea capacității com
bative a unităților Ei marilor unități, astfel incit, așa cum ne cere co
mandantul suprem, armata să fie gata In orice moment ca. împreună
cu celelalte forte ale sistemului apărării naționale, cu întregul popor,
să apere cu fermitate cuceririle socialiste, independenta, suveranitatea
Si integritatea patriei !
Cu prilejul zilei de 23 August, vă adresez calde felicitări și vă urez
noi sl importante succese in îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă sînt
Încredințate de patrie, partid și popor, de comandantul nostru suprem,
tovarășul Nioolae Ceaușescu !
Trăiască cea de-a 43-a aniversare a revoluției de eliberare socială
șl națională, antifascistă și antiimperialistă din România !
Trăiască Partidul Comunist Român. în frunte cu secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască patria noastră liberă și independentă. Republica Socialistă
România !

Ministrul apărării naționale,
general-colonel VASILE MILEA
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La Monumentul eroilor sovietici
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La Cimitirul militarilor britanici
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11,00 August de victorii (color). Edito
rial
11,10 Din Inimi de copii, dragoste și
recunoștință (color). Din cuprins:
• Sub soare de August. Moment
poetic • Creștem o dată cu țara.
Documentar
11,35 Telefilmoteca de ghiozdan (color).
,,Eroii nu au vîrstă“. Producție a
Studioului de film TV. Episodul
7. Scenariul : Francisc Munteanu.
Regia : Mihai Constantinescu
12,00 Sub al țării cer senin (color). In
terpretează Muzica reprezentativă
a armatei. Dirijor : căpitan Crișan Pîrîu
12,20 Ani de bucurie — moment • core
grafic (color)
12,40 La mulți ani, frumoasă țară ! (co
lor). Muzică populară
13,00 Telex
13,05 Album de sărbătoare (color)
17,30 Laureați ai Festivalului național
„Cîntarea României*4 (color). So
liști ai scenelor lirice

18,00 Generația Epocii Nicolae Ceaușescu
(color). Tinerețe revoluționară.
Documentar
18,15 Glorie Epocii de aur (color). Pro
gram artistic pionieresc realizat
cu participant! la Forumul Națio
nal al Organizației Pionierilor
18.50 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal (color)
19,25 Patria la marea sărbătoare (colpr). Documentar
19,45 Spectacol festiv (color). Orga
nizat cu prilejul zilei de 23
August de Consiliul Culturii și
Educației
Socialiste,
Consiliul
Central
al
U.G.S.R., Comitetul
Central al U.T.C., U.A.S.C.R., Con
siliul Național al Organizației
Pionierilor, Ministerul Apărării
Naționale, Ministerul Educației și
învățămintului, C.N.E.F.S., Radioteleviziunea română, împreună cu
Comitetul municipal București al
Partidului Comunist Român
20,55 Film artistic (color). „Noi, cel din
linia întîi“. Producție a Casei de
filme cinci. Premieră TV. Ultima
parte
22,05 Melodii de neuitat, melodii îndră
gite (color)
22.50 Telejurnal

ACTUALITATEA SPOI&TIIVÂ
Azi începe al 70-lea

campionat național de iotbal

O nouă ediție (a 70-a) a campio
natului național de fotbal începe
astăzi. Cele 18 echipe din Divizia A
vor susține, de la ora 18, primele
partide, după următorul program :
în Capitală, pe stadionul din bd.
Ghencea, Steaua întâlnește pe Corvinul Hunedoara ; pe stadionul din
Giulești, Rapid joacă în compania
echipei gălătene Oțelul, iar pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel
Mare, Dinamo primește replica for
mației ploieștene Petrolul. în țară,
debut în prima divizie a echipei
C.S.M. Suceava, care întâlnește, pe
teren propriu, pe F.C.M. Brașov ;

la Tîrgu Mureș. A.S.A. — F.C. Ar
geș ; Politehnica Timișoara — Vic
toria București ; S.C. Bacău —
Flacăra Moreni ; Universitatea ClujNapoca — F.C. Olt ; Universitatea
Craiova — Sportul studențesc.
NATAȚIE. în penultima zi a cam
pionatelor europene de natație de la
Strasbourg, inotătoarea româncă
Noemi Lung a obținut medalia de
bronz, clasindu-se pe locul 3 in pro
ba de 200 m mixt, cu timpul de
2’15”84/100, precedată de concurente
le din R.D. Germană, Cornelia Sirch
— 2’15”04/100 și Daniela Hunger —
2T5”27/100.
Pînă în prezent înotătoarele din
România au obținut 6 medalii — 1
de aur, 1 de argint și 4 de bronz.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944, care a deschis calea marilor trans
formări revoluționare din anii socialismului, prilejuiește in continuare,
in numeroase țări, manifestări dedicate marii sărbători naționale a po
porului român. In cadrul unor adunări festive, expoziții de carte și
fotografii, conferințe de presă, gale ale filmului, sint înfățișate succesele
de seamă obținute de oamenii muncii din patria noastră in toate do
meniile de activitate, cu deosebire in anii de după Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă legată de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
MOSCOVA. — La Kiev s-a des
fășurat o adunare festivă. Au
participat V. P. Scerbina. vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului
Suprem al R.S.S. Ucrainene, V.G.
Urcinkil. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentanți ai
comitetelor regional și orășenesc.
de partid, ai Sovietului orășenesc,
oameni de cultură si artă, repre
zentant! ai- colectivelor de muncă
din Kiev.
Cuvîntările rostite cu acest pri
lej au evidențiat importanța actu
lui istoric de la 23 August 1944,
rezultatele remarcabile obținute de
poporul român, sub conducerea
P.C.R.. în edificarea societății so
cialiste pe pămîntul României, per
spectivele dezvoltării în viitor a
tării noastre. Au fost, de aseme
nea. relevate relațiile de prietenie
și colaborare dintre România și
Uniunea Sovietică, la a căror dez
voltare un rol hotărâtor îl au in
tîlnirile si convorbirile ia nivel
înalt.
La întreprinderea de prefabricate din beton din Moscova a
fost organizată o adunare a oa
menilor muncii. în cuvîntările
rostite au fost puse în eviden
tă importanta actului istoric de la
23 August 1944. realizările obți
nute de poporul român in con
strucția socialistă. ' relațiile de
strinsă prietenie si colaborare din
tre România si U.R.S.S.,* activita
tea oamenilor muncii din cele două
țări pentru înfăptuirea sarcinilor
trasate de Congresul al XIII-lea al
P.C.R. si Congresul al XXVII-lea
al I*.C.U.S.
Au participat reprezentanți al
•conducerii Asociației de prietenie
sovieto-română.
La cinematograful „Zariadie" din
Moscova au fost inaugurate „Zile
le filmului românesc".
Au participat V. N. Rubinski, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat
al U.R.S.S. pentru cinematografie,
reprezentanți ai Secției culturale a
C.C. al P.C.U.S.. ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

BEIJING. — Asociația de priete
nie a poporului chinez cu străină
tatea și Asociația de prietenie Chi
na — România au organizat o ma
nifestare festivă. Au participat Chen
Muhua. membru supleant al C.C.
al P.C. Chinez, oonsilier de stat.
Zhu Shangqing. adjunct de șef de
secție la Secția pentru relații ex
terne a <ț.C. al P.C. Chinez; Li
Qiang. președintele Asociației de
prietenie China -1- România. Ling
Qing. vicepreședinte al Asociației
de prietenie a poporului chinez cu
străinătatea, membri ai conduceri
lor ministerelor Afacerilor Externe,
Apărării Naționale. Culturii. Co
merțului Exterior si Relațiilor Economice. alte oficialități, repre
zentanți ai organelor centrale de
presă.
în cuvîntările rostite au fost evidentiate marile succese obținute
de poporul nostru în cei 43 de ani
Care au trecut de la evenimente
le din august 1944 și, mai ales,
după alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la oonducerea
Partidului Comunist Român. S-a
relevat că, poporul român actionează cu "abnegație pentru traducerea în viată a hotăririlor isto
rice ale Congresului al XIII-lea al
P.C.R.. pentru realizarea robi active
lor planului cincinal de dezvoltare
economieo-so'cialâ. pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
A fost exprimată încrederea că
relațiile de prietenie si colaborare
româno-chineze se vor dezvolta
susținut în continuare. în interesul
ambelor țări si popoare.
Sub auspiciile Asociației de
prietenie a poporului chinez cu
străinătatea si Asociației de priete
nie China — România, la Beijing
a fost organizată, totodată, expo
ziția de fotografii intitulată „Româ
nia — azi“.

SOFIA. — La Sofia a avut loc
o adunare festivă la care au luat
parte activiști de partid si de stat.,
reprezentanți ai M.A.E., Comitetu
lui pentru Cultură. Asociației de

prietenie bulgaro-română, ai orga
nizațiilor de masă si obștești.
In discursurile rostite au fost re
levate însemnătatea istorică a ac
tului revoluționar de la 23 August
1944. organizat si desfășurat sub
conducerea Partidului Comunist
Român, succesele remarcabile obținute de poporul român în cei
43 de ani de construcția socialistă.
_____
Au fost subliniate ixarticiparea României, a președintelui
Nioolae Ceaușescu Ia soluționarea
marilor probleme ale lumii de azi.
la promovarea unei politici de dez
voltare a colaborării in Balcani, de
transformare a peninsulei într-o
zonă fără arme nucleare si chi
mice. fără baze militare străine.
Tot în capitala bulgară a fost
organizată o conferință de presă.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
conducerii Comitetului pentru Cul
tură. ai altor organizații politice și
obștești, reprezentanți ai presei.
în expunerea prezentată au fost
amplu- evidențiate semnificația ac
tului istoric de la 23‘ August 1944,
dezvoltarea României în anii con
strucției socialiste. îndeosebi după
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român.
Reilieffindu-se amplificarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări, a
fost subliniată importanta deosebi
tă ne care o au întâlnirile și con
vorbirile dintre tovarășul
Nioolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, ta
diversificarea și multiplicarea acestor raporturi.
A fost organizat, totodată, un
stand de carte, la loc central fiind
expuse opere din gindinea social•politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Sînt prezenta
te. de asemenea, lucrări științifica
ale tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. apăruta
în limbi de circulație internațio
nală.
BUDAPESTA. — Ambasadorul
României la Budapesta a depus
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor români din Buda
pesta, ridicat in memoria celor
pesta 11000 de ostași și ofițeri
români căzuți în crâncenele lupte
pentru eliberarea capitalei ungare
de sub ocupația fascistă. De asemenea, a fost depusă o coroană de
flori la Monumentul eroilor români din localitatea Gyor.
Au mai fost depuse jerbe de flori
la monumentele si mormintele
eroilor români din localitățile De
brețin, Miskolc. Nii-egyhaza, Sze
ged, Cegled, Oreshaza, Nagykoros. Ludanyhallaszy, Litke. Szecseny, Tiszakecske, Megyaszo, Hayduboszormeny, Sulysap, Tapioszeaso.
BELGRAD. — La Belgrad s-a
desfășurat o manifestare dedicată
marii sărbători naționale a poporu
lui român. Au participat Nenad
Krekici, secretar federal pentru
comerțul exterior al R.S.F. Iugo
slavia, alte oficialități, activiști de
partid, sindicat si tineret, generali
și ofițeri superiori, șefi de misiuni
diplomatice, oameni de artă și cul
tură, ziariști.
în cadrul unei conferințe de pre
să au fost evidențiate importanta
actului istoric de la 23 August 1944,
succesele deosebite obținute de
poporul român în dezvoltarea economico-socială în cei 43 de ani care
au trecut de la victoria revoluției.
S-a relevat că. șub îndrumarea sl
conducerea directă ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au fost elabo
rate programe de dezvoltare com
plexă a economiei naționale, a
științei, învățămintului si culturii,
a tuturor domeniilor vieții sociale,
de realizare a unei înalte calități
a vieții, de înscriere activă a Româ
niei în circuitul mondial de valori
materiale și spirituale.
A fost prezentată pe larg poli
tica externă de pace, colaborare,
cooperare și securitate desfășurată
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de tara noastră, de președint/ele
Nicolae Ceaușescu. Au fost mențio
nate, în acest context, relațiile de
prietenie și colaborare dintre
România și Iugoslavia, dintre
P.C.R. și U.C.I., dintre poporul
român și popoarele iugoslave, subliniindu-se că. în dezvoltarea și
amplificarea acestora pe multiple
planuri, un rol decisiv îl au întâl
nirile și convorbirile la nivel înalt
A fost vernisată o amplă expo
ziție de carte social-politîcă si
științifică, în care la loc de frunte
se află volume din opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Sînt expu
se. de asemenea, lucrări științifice
ale tovarășei academician doctor
inginer Ellena Ceaușescu.
ULAN BATOR. — La Ulan Ba
tor a fost organizată o întâlnire
festivă. Au participat Bugîn Dejid, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M.. C. Su
ren, vicepreședinte al Marelui
Hural Popular al R.P. Mongole,
J. Dulmaa, ministrul comerțului
exterior, P. Ochirbat. președintele
Comitetului de stat pentru relații
economice externe, miniștri adjuncți, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Ekteme, ai conduce
rii Frontului organizațiilor de pace
și prietenie, membri ai Asociației
de prietenie Mongolia—România,
reprezentanți ai organelor centrale
de presă.
în alocuțiunile rostite au fost
puse în evidentă semnificația ac
tului istoric din august .1944, eve
niment de însemnătate crucială
pentru destinele poporului român,
pentru întreaga evoluție a socie
tății românești. Au fost reliefate
succesele remarcabile obținute de
poporul român în opera de edifica
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. îndeosebi in peri
oada care a trecut de la Congresul
al IX-lea al P.C.R.
A fost subliniată activitatea
neobosită desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pen
tru realizarea în lume a unui cli
mat de pace și securitate, favora
bil oooperării și colaborării re
ciproc avantajoase între toate
statele. De asemenea, s-a expri
mat satisfacția in legătură cu evo
luția relațiilor dintre partidele si
popoarele român și mongol.
HAVANA. — în cursul unei con
ferințe de presă organizate la Ha' vana, la care au luat parte activiști
ai C.C. al P.C. din Cuba, repre
zentanți al Ministerului Relațiilor
Externe, ziariști, au fost prezen
tate pe larg lupta poporului român
pentru libertate socială și naționa
lă, care a culminat cu actul revo
luționar de la 23 August 1944, re
zultatele remarcabile obținute de
poporul nostru în dezvoltarea economico-socială, îndeosebi de cînd
în fruntea partidului și a tării se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Au fost evidențiate inițiativele,
acțiunile întreprinse de președin
tele României in direcția instau
rării unei păci și securități trainice
în lume, înfăptuirii dezarmării și
rezolvării pe cale pașnică a foca
relor de tensiune, soluționării pro
blemelor majore cu care se con
fruntă omenirea.

CAIRO. — în capitala Egiptului
a fost organizată o conferință de
presă. Au luat parte reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
membri ai Asociației de priete
nie Egipt-România, redactori ai
principalelor cotidiane și periodice
egiptene, ai posturilor de radio și
televiziunii din Egipt.
în acest cadru au fost evocate
istoria multimilenară a poporului
român, semnificația actului istoric
de Ia 23 August 1944, realizările re
marcabile obținute de poporul nos
tru în cei 43 de ani de existență li
beră, îndeosebi după Congresul al
IX-lea al Partidului. Comunist Ro
mân.
Au fost evidențiate prestigiul in
ternational de care se bucură
România, contribuția activă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la
rezolvarea problemelor internațio
nale majore ale .contemporaneității,
acțiunile și demersurile conducăto
rului partidului și statului nostru
pentru solutionarea pașnică și glo
bală a conflictului din Orientul
Mijlociu, inclusiv pentru organi
zarea unei conferințe internaționa
le de pace' sub egida O.N.U.
Un capitol special a fost dedicat
relațiilor de prietenie și cooperare
româno-egiptene, care cunosc o
dezvoltare continuă datorită dialo
gului activ la nivel înalt.
(Agerpres)
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ORIENTUL MIJLOCIU

Agențiile de presă transmit:

CONSILIUL DE SECURITATE a
condamnat în mod ferm actele de
I represiune împotriva poporului namibian. crearea așa-numitei „zone
de operațiuni" în nordul acestui
I teritoriu, ca și brutalitățile trupelor
sud-africane în această zonă.
I

AMBASADA U.R.S.S. LA WA
SHINGTON a adresat DepartaI mentului de Stat al S.U.A. o notă
în legătură cu experiența nuclea| ră efectuată la 13 august în statul
Nevada, în care atrage atenția că
puterea exploziei a depășit plafoInul de 150 kilotone, convenit ca
limită maximă pentru experien
țele nucleare subterane în cadrul
tratatului semnat de cele două
I părți in anul 1974 — transmite
J agenția T.A.S.S. Acest fapt, arată
nota, constituie o gravă încălcare a
■ tratatului respectiv, precum și o

nouă încercare de a obstrucționa
realizarea progresului pe calea so
luționării problemei referitoare la
interzicerea ■ totală și generală a
experiențelor nucleare.
SINDICATUL MINERILOR DE
CULOARE DIN R.S.A. a anunțat
că greva lucrătorilor din minele
de aur și cărbune va continua.

ACȚIUNE JUDICIARA. După
cum anunță agenția T.A.S.S., la
2 septembrie va începe, la Mosco
va, acțiunea judiciară împotriva
cetățeanului vest-german Mathias
Rust, pentru pătrunderea ilegală,
la sfîrșitul lunii mai, în spațiul
aerian sovietic, traversarea teritoriului R.S.F.S.R. și aterizarea la
Moscova, la bordul unui avion
ușor, de tip sportiv.
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TUNIS 22 (Agerpres). — La Tunis
s-au încheiat lucrările reuniunii Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, desfă
șurate sub conducerea președintelui
său. Yasser Arafat — informează agenția KUNA. A fost dată publici
tății o declarație în care se subli
niază necesitatea convocării unei
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu pentru solu
ționarea justă și globală a situației
din regiune, ca si a unei întâlniri
arabe la nivel înalt în vederea rea
lizării solidarității arabe.
Documentul lansează un apel gu
vernelor țărilor arabe pentru între
prinderea de acțiuni în sprijinul lo
cuitorilor din taberele de refugiat!
palestinieni din Liban, confruntate
cu o situație deosebit de gravă.
Totodată, este exprimată îngrijo
rarea față de continuarea ostilităților
iraniano-irakiene.
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MESAJE
CU PRILEJUL MARII

DE PESTE

HOTARE

SĂRBĂTORI NAȚIONALE

A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Print-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. îmi face o deosebită plăcere ca, in numele națiunilor și na
ționalităților iugoslave, al Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și al meu personal, să vă transmit dumnea
voastră și poporului român prieten sincere felicitări și cele mai
bune urări de dezvoltare, multilaterală, in continuare, a patriei
dumneavoastră, de noi succese în construcția socialistă.
Folosesc și acest prilej pentru a sublinia importanta pe care o
acordăm dezvoltării continue cu succes a relațiilor de prietenie
și bună vecinătate, conlucrării tot mai largi dintre țările noastre,
ceea ce este în interesul Iugoslaviei și României și reprezintă tot
odată o contribuție la dezvoltarea colaborării internaționale egale
în drepturi, la cauza socialismului și păcii în lume.

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a României. Îmi face plăcere să vă
transmit dumneavoastră și poporului român felicitările mele per
sonale, precum și urările sincere ale poporului american de fe
ricire, pace și prosperitate pentru România.
Cu sinceritate,

1

Stimați tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al
U.R.S.S., poporul sovietic vă adresează cordiale felicitări dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România,
poporului frate român, cu prilejul sărbătorii naționale — Ziua
eliberării României de sub jugul fascist — cea de-a 43-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă.
Comuniștii, oamenii muncii din Uniunea Sovietică, dind o
înaltă apreciere conlucrării rodnice tovărășești dintre P.C.U.S. și
P.C.R., dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, aliați și
tovarăși în lupta pentru înfăptuirea țelurilor comune, sînt ferm
hotăriți să facă totul pentru ca relațiile și colaborarea sovietoromână să dobîndească un caracter tot mai larg și mai dinamic,
să se îmbogățească cu noi forme progresiste, să se întărească rela
țiile de prietenie care leagă popoarele noastre. Spre aceasta este
orientat și complexul de înțelegeri de principiu realizate în timpul
întilnirii sovieto-române la nivel înalt, din mai 1987. Sîntem con
vinși că extinderea și adîncirea cooperării și specializării în pro
ducție pe bază bilaterală și în cadrul C.A.E.R., stabilirea de legă
turi directe între întreprinderi, instituții științifice și colective de
muncă vor contribui la rezolvarea cu succes a sarcinilor trasate
de Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. și Congresul al XIII-lea
al P.C.R.
Manifestînd înaltă răspundere pentru viitorul pașnic al po
poarelor lor și al întregii omeniri, Uniunea Sovietică și România,
împreună cu celelalte state ale comunității socialiste, depun toate
eforturile pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear, înce
tarea cursei înarmărilor, dezarmare, întărirea securității europene
și generale.
De ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România
transpunerea în viață cu succes a planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, de înaintare pe calea construcției socialiste.
Să se întărească și dezvolte prietenia sovieto-română. să se
îmbogățească cu noi conținuturi colaborarea multilaterală dintre
țările noastre în interesul păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră.
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Guvernului
Republicii Socialiste România și poporului prieten român cele mai
cordiale felicitări și urări de bine cu ocazia sărbătorii naționale a
Republicii Socialiste România — 43 de ani de la eliberarea tării de
sub jugul fascist.
j
Victoria insurecției armate împotriva fascismului, din August
1944, realizată sub conducerea Partidului Comunist Român, în con
dițiile victoriilor strălucite ale armatei sovietice, a deschis drumul
? transformărilor revoluționare in patria dumneavoastră.
Constatăm cu satisfacție că, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din România, prin munca lor plină
de abnegație și sprijinindu-se pe prietenia și colaborarea in per
manentă dezvoltare cu U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, au
transformat patria lor într-o țară industrial-agrară în plină dez
voltare dinamică. Ne bucură sincer succesele obținute de poporul
român în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.
Dăm o înaltă apreciere lărgirii permanente a relațiilor bulgaroromâne în toate domeniile de activitate, în spiritul marxism-leninismului și internaționalismului socialist. Sintem convinși că
prietenia noastră cordială, relațiile fructuoase și colaborarea în
cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de
Ajutor Economic Reciproc se vor întări și îmbogăți în continuare,
în interesul celor două popoare, al unității țărilor socialiste, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, trans formarea
Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare și chimice, pentru pace
trainică, colaborare și securitate în lume.
Vă adresăm, încă o dată, dragi tovarăși, urările noastre sincere
de noi succese în construcția socialistă, pentru avîntul și înflo
rirea României socialiste frățești.

TODOR JIVKOV
»

Secretar general
al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român a celei de-a
43-a aniversări a victoriei in patria sa a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în numele
Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chinez,
precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidu
lui Comunist Român, guvernului și poporului român cele mai calde
felicitări.
Cu 43 de ani în urmă, insurecția națională armată antifascistă,
înfăptuită de eroicul popor român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a deschis României perspective socialiste luminoase
și a adus contribuții importante la victoria în războiul antifascist
mondial.
După eliberare, ducînd mai departe glorioasele tradiții de luptă
revoluționară și aplicând linia, politica și orientările elaborate de
Partidul Comunist Român, în conformitate cu situația concretă din
țară, poporul român a luptat cu dîrzenie și tenacitate și a repurtat
victorii continue în lupta pentru apărarea independenței și suve
ranității țării, pentru realizarea construcției socialiste și asigurarea
prosperității patriei. In perioada ultimelor planriri cincinale, po
porul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înaintat cu pași mari și a obți
nut realizări uriașe în opera de edificare a socialismului, schimbînd radical înfățișarea României. In viața internațională, România
se pronunță pentru participarea egală a ■ țărilor mari și mici la
rezolvarea problemelor internaționale, se opune politicii de forță
și dictat, este împotriva cursei înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor
nucleare, depune eforturi și aduce contribuții importante la apă
rarea păcii în lume și la cauza progresului umanității. Partidul
Comunist Chinez și poporul chinez dau o înaltă apreciere rolului
pe care îl au Partidul Comunist Român și poporul 'român pe arena
internațională, se bucură sincer pentru fiecare succes obținut de
România socialistă în dezvoltarea forțelor de producție și în ridi
carea nivelului de viață materială și spirituală a poporului.
Relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide șl
țări, prietenia tradițională dintre popoarele Chinei și României au
rezistat la tot felul de încercări, s-au dezvoltat și s-au întărit de-a
lungul anilor. In ultimii ani, vizitele reciproce realizate in mod
frecvent de conducătorii celor două partide și țări au ridicat acește
relații pe o treaptă nouă. întărirea și dezvoltarea trainică, stabilă
și multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare cu România
constituie politica noastră fermă și consecventă, Sintem convinși
că relațiile trainice de prietenie și colaborare dintre cele două
partide, țări și popoare se vor dezvolta necontenit, cu toi mai
multă vigoare.

ZHAO ZIYANG
Secretar general interimar
al Comitetului Central
al Partidului Comunist Chinez,
Premierul Consiliului de Stat
al Republicii Populare Chineze

Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. in
numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii
Populare Polone, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România, precum și poporului frate
român salutări cordiale șl cele mai bune urări.
Succesele oamenilor muncii români, obținute în cei 43 de ani
sub conducerea Partidului Comunist Român, care au dus la trans
formarea patriei dumneavoastră intr-un stat modern, cu un dez
voltat potențial economic, științific și cultural, se bucură in Po
lonia de o inaltă apreciere.
Vom acționa consecvent și in viitor pentru adîncirea continuă
■a prieteniei internaționaliste și colaborării frățești dintre Polonia
și România, în spiritul celor stabilite cu prilejul recentei noastre
întîlniri de la Varșovia, în vederea dezvoltării multilaterale a re
lațiilor polono-române, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a
realizărilor obținute in domeniile economic, social și cultural, pre
cum și pentru lărgirea contactelor dintre cele două popoare
prietene.
Sîntem convinși că prin conlucrarea noastră pentru întărirea
comunității statelor socialiste. în cadrul alianței politico-defensive
a Tratatului de la Varșovia, precum și al Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc, acționăm în interesul dezvoltării colaborării
internaționale egale în drepturi, cauzei păcii și socialismului în
lume.
Cu acest prilej festiv al sărbătorii naționale, vă transmitem
dumneavoastră, stimați tovarăși, precum și întregului popor frate
român, cele mai bune urări de noi succese în realizarea impor
tantelor sarcini ale edificării socialiste în România.

Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericitei ocazii a Zilei naționale a Republicii Socia
liste România, am deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voas
tre, in numele guvernului și poporului indian, precum și al meu
personal, cele mai calde felicitări și bune urări. Sîntem convinși
că relațiile cordiale, prietenești și cooperarea fructuoasă existente
între țările noastre vor continua să se întărească și mai mult în
viitor în folosul celor două popoare ale noastre.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea
dumneavoastră și pentru progresul continuu al poporului român
prieten.

RAMASWAMY VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

PENG ZHEN

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
. Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din
România, în numele Comitetului Central al Partidului Socialist
Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și
poporului Republicii Democrate Germane, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Guvernului și poporului Republicii Socialiste
România cele mai calde salutări și cele mai bune urări.
Ziua de 23 August 1944 a reprezentat o cotitură decisivă în
istoria poporului român și a deschis un capitol nou, de o deose
bită importanță, în dezvoltarea României. Marile realizări ale oa
menilor muncii români, înfăptuite sub conducerea Partidului Co
munist Român, în procesul de edificare a socialismului, precum
și eforturile multilaterale ale poporului român de transpunere in
viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român se bucură de înalta apreciere a poporului Repu
blicii Democrate Germane.
Strîns unite, Republica Democrată Germană și Republica Socia
listă România, împreună cu Uniunea Sovietică și cu oelelalte țări
socialiste, militează pentru menținerea și consolidarea păcii, pen
tru securitate și destindere pe plan internațional. Strategia de pace
a țărilor socialiste, reafirmată la recenta sesiune de la Berlin a
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul
de la Varșovia, ne întărește convingerea comună că însănătoșirea
climatului internațional se poate realiza în momentul actual prin
reducerea drastică a tuturor armelor de distrugere în masă, în
deosebi a armelor nucleare, prin dezarmare radicală în domeniul
armelor convenționale.
Putem constata cu bucurie și satisfacție că relațiile de priete
nie frățească și de colaborare în toate domeniile dintre partidele,
statele și popoarele noastre se dezvoltă și se adîncesc continuu, pe
baza trainică a marxism-leninismului și în spiritul Tratatului de
prietenie, colaborare și asistență mutuală, a cărui a 15-a aniver
sare am sărbătorit-o recent. Sintem profund încredințați că aceste
relații se vor dezvolta fructuos și in viitor, în interesul partidelor
și popoarelor noastre, al întregii comunități socialiste.
Cu prilejul Zilei naționale, vă dorim, stimați tovarăși, dumnea
voastră, tuturor comuniștilor români și întregului popor român,
noi succese în .edificarea în continuare a societății socialiste în țara
dumneavoastră. Vă adresăm cele mai bune urări de sănătate și
prosperitate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a eliberării țării dumnea
voastră, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial și al Guvernului Re
publicii Populare Ungare vă adresăm felicitările și urările noastre
de bine.
Este dorința constantă a partidului și guvernului nostru ca re
lațiile dintre cele două țări să cunoască o dezvoltare continuă în
diferite domenii, pe baza principiilor marxist-leniniste și solidari
tății internaționale. Ne exprimăm convingerea că pe baza celor
convenite la nivel înalt, prin acțiuni comune, relațiile de bună
vecinătate vor cunoaște noi progrese, în interesul cauzei prieteniei
dintre poporul român și poporul ungar, al dezvoltării celor două
țări.
Cu ocazia Zilei naționale, vă dorim dumneavoastră, poporului
român, succese in construcția socialismului. în apărarea păcii, in
staurarea și întărirea securității internaționale.

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 43-a aniversări a eliberării
României, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele po
porului algerian, al partidului său — Frontul de Eliberare Națio
nală —, al guvernului, precum și al meu personal, cele mai
călduroase felicitări.
Celebrarea acestui eveniment marcant în istoria Republicii So
cialiste România îmi oferă fericitul prilej de a vă reafirma dorința
Algeriei de a întări tot mai mult relațiile noastre de prietenie și
colaborare în interesul celor două popoare prietene.
Am profunda convingere că Algeria și România, care și-au recîștigat independența cu prețul sacrificiului fiilor lor celor mai
buni, vor continua să susțină cu hotărîre cauzele drepte ale po
poarelor care luptă încă pentru libertatea lor spoliată și nu vor pre
cupeți nici un efort pentru triumful idealurilor noastre comune de
pace, securitate și. progres pretutindeni în lume.
Permiteți-mi să vă exprim cu acest plăcut prilej urările mele
de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten tot
mai multe succese și prosperitate.
Cu înaltă considerație,

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

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi face
plăcere să vă adresez în numele Irakului și al meu personal cele
mai calde felicitări șl urări de sănătate și fericire personală, iar
poporului român progres și prosperitate. Fie ca relațiile de prie
tenie și cooperare dintre țările noastre să cunoască o dezvoltare
continuă.

SADDAM HUSSEIN
■

Președintele Republicii Irak
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Președintele Republicii Socialiste România
In această zi cînd poporul român celebrează sărbătoarea sa na
țională sint fericit să mă alătur bucuriei sale și să vă adresez, în
numele poporului din Guineea-Bissau, al guvernului, precum și în
numele meu personal, sincerele noastre felicitări și urări de bună
stare și prosperitate.
Țin să reînnoiesc, totodată, dorința de a continua să acționăm
Împreună pentru ca excelentele relații de cooperare existente să
se întărească tot mai mult în interesul țărilor și popoarelor noastre.
Cu cea mai înaltă considerație,

General de divizie JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Guineea-Bissau
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Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
doresc să vă adresez felicitările mele călduroase și să vă exprim.
In numele poporului și Guvernului Braziliei, urări de prosperitate
pentru poporul român și pentru fericirea dumneavoastră
personală.

JOSE SARNEY
Președintele

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
am plăcerea să vă adresez cele mai călduroase felicitări;
Fie ca relațiile de prietenie și de cooperare dintre popoarele
noastre să se intensifice în continuare, în viitor.

FRANCOIS MITTERRAND
Republicii

Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericitei aniversări a Zilei naționale a țării dumnea
voastră, adresez Excelenței Voastre calde salutări și cele mai bune
urări de prosperitate în viitor pentru poporul român.

Regina ELISABETA A ll-A
a Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am
plăcerea să adresez Excelenței Voastre, în numele națiunii turce și
al meu personal, sincerele mele felicitări, precum și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru
poporul român.
Sînt convins că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale
noastre se vor dezvolta continuu, iar cooperarea turco-română șe
va aprofunda. în interesul reciproc al ambelor noastre țări.

Președintele
Republicii Populare Chineze
Președintele Comitetului Permanent
al Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari
a Republicii Populare Chineze
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Președintele

LI XIANNIAN

WILLI STOPH

Dragi tovarăși.

LAZAR MOISOV

RONALD REAGAN

Republicii Federative
a Braziliei
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Președintele. Republicii Socialiste România
Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură In
a vă transmite cele mai calde salutări și sincere felicitări cu oca
zia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de fericire
personală, de progres continuu pentru poporul prieten al României.
Cu cea mai înaltă- considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele meu și al
poporului egiptean, cele mai sincere și cordiale felicitări.
Dorim ca relațiile de prietenie și strinsă cooperare existente
între țările noastre să se întărească continuu, în interesul re
ciproc al celor două țări și popoare, al cauzei păcii și securității
mondiale.
Vă rog să primiți urările mele cele mai sincere de multă sănă
tate și fericire personală, de tot mai mare progres și prosperitate
pentru poporul român prieten sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere.
Cu cea mal înaltă stimă șl considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
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Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă
adresez felicitările mele sinoere, împreună cu cele mai bune urări
de fericire personală, precum și pentru un viitor fericit al poporu
lui român.

KURT WALDHEIM
Președintele federal
al Republicii Austria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră am deosebita
onoare și plăcere de a vă adresa dumneavoastră și poporului prie
ten al României, în numele partidului, guvernului și poporului din
Somalia, precum și în numele meu personal cele mai calde și cor
diale felicitări.
Doresc să vă exprim dumneavoastră cele mai bune urări de
sănătate personală, de progres, prosperitate și fericire poporului
român.
v ■
Cu cea mal inaltă considerație.

General maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele
Republicii Democratice Somalia
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Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul istoric al Zilei naționale a Republicii Socialiste
România, în numele guvernului și poporului din ’Bangladesh și al
meu personal, adresez Excelenței Voastre și. prin dumneavoastră,
guvernului și poporului român cele mai cordiale salutări și felici
tări.
îmi. exprim speranța sinceră că legăturile de prietenie și coope
rare existente intre țările noastre vor continua să se dezvolte și
să capete noi dimensiuni în anii ce vin, în avantajul reciproc al
popoarelor noastre.
Vă adresez urări de sănătate, fericire șl viață lungă, de con
tinuă pace, progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh
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Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere ca în numele poporului și guvernului
Ghanei, precum și al meu personal, să vă adresez călduroase feli
citări dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii Socialiste
România, cu fericitul prilej al Zilei naționale a tării dumneavoas*tră. Sper sincer că relațiile de prietenie și cooperare care există
între țările noastre se vor întări tot mai mult de la un an la
altul.
Vă rog să acceptați urările cele mai bune de fericire pentru
dumneavoastră personal, de progres și prosperitate poporului
României.

Locotenent J. J. RAWLINGS
Șeful statului si președintele
Consiliului Național Provizoriu de Apărare
al Republicii Ghana
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Președintele Republicii Socialiste România
Ocazia fericită a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
România îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere feli
citări și rele mal bune urări de sănătate și fericire, precum și de
bunăstare și prosperitate poporului român.
Sînt convins că raporturile prietenești strînse dintre țările noas
tre vor continua să se întărească.

J, R. JAYEWARDENE
Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

JÂNOS KÂDÂR

WOJCIECH JARUZELSKI

Secretar general
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
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Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone

KÂROLY NEMETH

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

Vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări, dumnea
voastră și poporului Republicii Socialiste România, cu ocazia Zilei
naționale.

în numele guvernului și poporului australian vă adresez felici
tări și bune urări dumneavoastră și poporului român cu ocazia
sărbătorii naționale.

ZBIGNIEW MESSNER

KÂROLY GROSZ

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

WEE KIM WEE
Președintele

Republicii

Singapore
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N. M. STEPHEN
Guvernatorul general al Australiei

PAGINA 6

SCINTEIA — duminică 23 august 1987

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
- EPOCĂ DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI»
....................

"

■"'

-....................

1

......

....

1'

......

.....

—-

■

Articole și comentarii în presa internațională, cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român
In aceste zile, cînd se împlinesc 43 de ani de la victoria
revoluției de eliberare sociala și națională, antifascistă și antiimperialistă, presa din diverse țări ale lumii publică ample
articole și comentarii in care subliniază semnificațiile profun
de ale acestui eveniment de epocală însemnătate în istoria
poporului român. Sînt reflectate pe larg marile realizări ale
României socialiste pe calea edificării unei economii moderne,
multilateral dezvoltate, prezența dinamică și constructivă a ță
rii noastre pe arena internațională.
In articole și comentarii este relevată în mod deosebit perso
nalitatea de înalt prestigiu internațional a secretarului gene

ral al partidului, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, inestimabila sa contribuție la edificarea
României moderne, la promovarea marilor idealuri ale păcii
și progresului în lume.
Ca o idee centrală se desprinde înalta apreciere de care se
bucură concepțiile și tezele novatoare ale președintelui Româ
niei cu privire la căile de soluționare a problemelor fundamen
tale ale contemporaneității, demersurile și inițiativele sale în
direcția dezarmării, securității și înțelegerii între popoare, apă
rării dreptului suprem al oamenilor și națiunilor la pace, la
dezvoltare liberă și independentă.

0 vastă operă constructivă, soluții novatoare
marilor probleme ale contemporaneității
Cotidianul austriac de mare tiraj „DIE PRESSE" consacră
țării noastre o suită de articole în care sînt amplu reflectate
succesele dobîndite in construcția economică, fiind, totodată,
prezentate direcțiile fundamentale ale activității pe plan in
ternațional a României socialiste.
Unul dintre aceste articole, bire de orînduire socială, a așe
din oare reproducem largi ex zării acestor relații pe principi
trase. este intitulat „Președin ile deplinei egalități în drepturi,
tele României — argumente respectului independenței și su
viabile in favoarea progresului, veranității naționale, neameste
păcii si colaborării intre po cului în treburile interne, avan
poare". „Personalitate proemi tajului . reciproc, renunțării cu
nentă a lumii contempora desăvîrșire la politica de forță
ne.
președintele
României, și la amenințarea cu forța. In
Nicolae Ceaușescu, este autorul consens cu aceste principii,
unei opere teoretice de largă România desfășoară o politică
cuprindere si profunzime pri de amplă deschidere și dialog,
vind problemele dezvoltării materializată în extinderea și
economice și sociale românești, adîncirea legăturilor de priete
precum si căile unor soluționări nie și conlucrare cu toate țările
trainice, viabile a principalelor lumii în spiritul coexistenței
aspecte ale vieții politice in pașnice.
ternaționale.
Apărarea păcii și înfăptuirea
In centrul conceptului său de dezarmării constituie un obiec
construcție politico-economică, tiv programatic al întregii po
puternic ancorat în realitățile litici externe românești. Pre
românești,
președintele ședintele Nicolae Ceaușescu
Nicolae Ceaușescu situează teza subliniază permanent impera
efortului național propriu, con tivul opririi cursei înarmărilor,
vingerea că numai mobilizarea trecerii la înfăptuirea dezarmă
tuturor energiilor poporului rii, în primul rînd a dezarmă
român, materializată în promo rii nucleare, aceasta reprezenvarea unei înalte rate de țînd în opinia sa problema
acumulare, poate asigura mersul fundamentală a lumii contem
porane, obiectivul principal că
înainte al României.
i se subsumează practic
In acest sens, sub conducerea ruia
celelalte
probleme cu care este
sa nemijlocită, a fost aplicată confruntată
omenirea.
în România o politică fermă de
Pronunțîndu-se cu consecven
industrializare, in cadrul căreia
s-a urmărit cu prioritate creș ță pentru reducerea și lichida
terea mai rapidă a ramurilor rea armelor nucleare, România
generatoare de progres tehnic. subliniază, totodată, necesitatea
intensifica eforturile
Modernizarea industriei româ de a se
reducerea armamentelor
nești, c» ramură conducătoare pentru
pentru diminuarea efec
a economiei, s-a înfăptuit în clasice,
tivelor, pentru înghețarea și
strînsă legătură cu exigențele reducerea
cheltuielilor militare,
dezvoltării
agriculturii, ale
retragerea trupelor și
celorlalte ramuri de bază ale pentru
bazelor militare de
producției materiale, urmărin- desființarea
teritorii străine, pentru crea
du-se constant crearea unul pe
rea
de
zone
libere de arme nu
complex economic național ar
monios structurat. Aceasta a cleare și chimice.
Sînt cunoscute, de asemenea,
permis sporirea eficienței parti
cipării României la diviziunea eforturile și rolul personal al
președintelui
României în fun
internațională a muncii și con
damentarea șl promovarea con
solidarea independenței țării.
de nouă ordine econo
Liderul partidului și statului ceptului
internațională, pentru eli
român a formulat și fundamen mică
minarea
subdezvoltării și lichi
tat conceptul de societate socia darea decalajelor
economice in
listă multilateral dezvoltată, a- tre
țări. Subliniind că decalajul
vind ca premise dezvoltarea ce se
accentuează între țările
puternică a forțelor de produc dezvoltate
cele în curs de
ție pe baza celor mai noi cuce dezvoltare și
«nu poate continua
riri ale științei și tehnicii, ac multă vreme
fără
a conduce la
centuarea factorilor intensivi o agravare a relațiilor
interna
și calitativi, creșterea eficienței ționale», președintele României
economice.
atrage atenția că nu se pot con
Concepția novatoare a pre cepe o stabilitate economică, o
ședintelui României evidențiază, politică de securitate și pace
de asemenea, importanța hotărî- fără soluționarea prealabilă a
toare pe care o au în edificarea problemei subdezvoltării. Se
noii civilizații perfecționarea evidențiază astfel relația nemij
necontenită a relațiilor sociale locită dintre dezvoltare și dezar
de producție, afirmarea și dez mare, pledîndu-se pentru trans
voltarea largă a democrației formarea programelor de înar
muncitorești. .
mare în programe de dezvoltare
Privind politica internă și ex economică și socială pașnică".
ternă ca pe un proces unitar și
Preocuparea constantă a parti
dialectic, președintele dului și statului nostru îndrep
Nicolae Ceaușescu relevă in tată spre crearea unui complex
mod constant că dezvoltarea ță economic național, care să dea
rii sale, ca și progresul social al posibilitate tuturor locuitorilor
Întregii omeniri, existența în să beneficieze de roadele dez
săși a vieții pe pămînt sînt con voltării generale, prin amplasa
diționate de instaurarea unui rea noilor mijloace de produc- ‘
climat trainic de pace și colabo ție pe întreg teritoriul țârii și
rare. Iar promovarea năzuințe cu precădere în județele rămase
lor de pace, securitate, destin în urmă, este reliefată în artico
dere și cooperare — subliniază lul „Roade ale strategiei dez
șeful statului român — impune voltării armonioase a tuturor
participarea activă la întreaga regiunilor țării".
desfășurare a vieții internațio
„Decalajele economice au de
nale a tuturor statelor, fje ele venit,
în zilele noastre — se
mici sau mari, dezvoltate sau în spune în
articol — o sursă ma
curs de dezvoltare, socialiste sau joră de tensiune
în relațiile
nesocialiste. Unind vorba cu dintre state. în organisme
fapta, România, sub condu reuniuni internaționale se disși
cerea președintelui
Nicolae Ceaușescu, este prezen cută mult despre o nouă ordine
tă în toate marile dezbateri și economică internațională, des
acțiuni în care este vorba des pre lichidarea subdezvoltării,
pre pacea și independenta despre un dialog fructuos între
popoarelor, despre progresul Nord și Sud etc. în egală mă
omenirii.
sură se poate vorbi — și uneori
In modul cel mai statornic, se vorbește — despre decalajele
conducătorul României sublinia existente în interiorul unor
ză importanța deosebită a dez state, decalaje generatoare de
voltării unor relații de încre instabilitate politică, de feno
dere și colaborare multilaterală mene sociale contradictorii,
între toate statele fără deose chiar de violență. Exemplele
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sînt numeroase. Un exemplu de
efort, unic in felul său, de
„vindecare" a maladiei subdez
voltării și dezvoltării interne
inegale a unei țări îl oferă
România, care și-a propus ca,
pină la finele acestui deceniu,
să se alinieze statelor cu. nivel
mediu de dezvoltare economică.
înainte de război, circa patru
cincimi din populația activă a
României era ocupată în agri
cultură, iar nouă zecimi din ma
șinile și utilajele necesare pro
veneau din import. Industria
era reprezentată mai ales de
ramurile furnizoare de materii
prime — petrol, lemn, mine
reuri, sare — dar și de con
strucția de avioane, locomotive,
de unități producătoare de anu
mite bunilri de consum. Oricum,
prea puțin'. în intervalul 1945—
1946, imediat după conflagrația
mondială, venitul național nu
depășea 100 de dolari pe lo
cuitor.
în perioada postbelică, evolu
ția social-politită a demonstrat
că o civilizație înaltă nu poate
fi o chestiune de bune intenții,
ci, exclusiv una de mijloace ma
teriale și intelectuale. Iar aces
tea se obțin numai prin eforturi,
în primul rînd prin mobilizarea
tuturor resurselor materiale și
umane ale țării, prin creșterea
accelerată a potențialului său
economic. De aici și orientarea
firească cu privire la industria
lizarea țării și modernizarea
agriculturii, prin crearea unui
complex economic național adec
vat noilor cerințe. Justețea și
mai cu seamă roadele acestei
strategii, prin care România a
străbătut într-un timp istori
cește foarte scurt drumul de la
o țară slab dezvoltată, predo
minant agrară, la cel de stat
industrial-agrar, sînt evidente.
Astăzi, mai mult de 70 la sută

din populația ocupată — care
depășește 10 milioane din cei
aproape 23 milioane de locuitori
ai țării — lucrează în ramurile
neagricole, cu precădere in in
dustrie.
In prezent, cerințele activită
ții de investiții sint onorate în
proporție de peste 90 la sută de
industria națională. Fapt cu atît
mai relevant cu cît România
continuă să aloce circa 30 la sută
din venitul național pentru acu
mulare. menținînd un ritm înalt
de dezvoltare. Prioritatea efortu
lui propriu pentru dezvoltare 1—
opțiune cu care românii se mîndresc, în ciuda unor sacrificii
pe care aceasta le presupune —
îmbracă și un alt aspect : în
strategia creșterii economice și
sociale multilaterale se acțio
nează pentru dezvoltarea armo
nioasă, echilibrată a tuturor
zonelor țării, pentru lichidarea
decalajelor moștenite de la eco
nomia de piață. Această strate
gie umanistă pornește de Ia
dreptul constituțional al tuturor
cetățenilor țării de a se bucura
de aceleași condiții politice,
sociale și materiale. Drepturile
și libertățile politice sint cu
adevărat reale, viabile — istoria
o demonstrează permanent —
doar dacă se sprijină pe o bază
economică trainică, dacă toți
membrii societății ău posibili
tatea efectivă să beneficieze de
roadele dezvoltării generale a
țării.
Este indiscutabil că orientarea
după care România se călăuzește
în dezvoltarea sa economico-socială, printr-un susținut efort
de acumulare, a condus la
crearea unor condiții de muncă
și de viață egale pentru toți
locuitorii ei, indiferent de na
ționalitatea lor sau de județul în
care trăiesc", se arată în înche
ierea articolului.

Puternică afirmare a unei profunde vocații
umaniste, de pace, independență și progres
Influentul ziar mexican „OVACIONES" publică un supliment
consacrat României, personalității și gîndirii politice a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care face o amplă prezentare
a drumului părcurs de țara noastră în cei 43 de ani ce au
trecut de la (Jetul istoric de la 23 August 1944. Din acest su
pliment publicăm azi o serie de extrase.
In articolul redac cele mai vechi timpuri, erois
țional consacrat „Epocii mul lor fiind consemnat în do
Nicolae Ceaușescu" se arată : cumente istorice încă de acum
„La 23 August, România ani 2 500 de ani. Aceste lupte, au
versează 43 de ani de la crescut in intensitate în epoca
declanșarea revoluției de eli modernă, o dată cu apariția pe
berare socială și națională, an scena istoriei a clasei muncitoa
tifascistă și antiimperialistă, re și a partidului său, Partidul
care a inaugurat o nouă epocă Social Democrat al Muncitori
în viața acestei țări.
lor din România, creat in 1893.
Românii au dus lupte grele și Misiunea acestui partid a fost
necurmate pentru libertate na preluată în 1921 de Partidul Co
țională și dreptate socială din munist Român, oare șl-a propus

să realizeze o societate a drep
tății sociale și naționale.
în deceniul al patrulea, cînd
pericolul hitlerist amenința in
teresele supreme ale poporului
român, partidul comunist și-a
fixat ca obiectiv prioritar lupta
pentru a bara primejdia fas
cistă.
Un rol important în activi
zarea luptei poporului român
împotriva pericolului fascist l-a
avut Comitetul Național An
tifascist, creat în iunie 1933, or
ganizație patriotică larg repre
zentativă. Ca reprezentant al ti
neretului din București, în con
ducerea acesteia a fost desem
nat tînărul Nicolae Ceaușescu,

care s-a impus atenției, după
cum consemnează mărturiile
vremii, prin clarviziunea și te
nacitatea cu care a dezvăluit
pericolul războiului și fascis
mului. El și-a reafirmat cu
rajul, patriotismul și intransi
gența din nou in iunie 1936, cu
prilejul procesului luptătorilor
antifasciști de la Brașov, și ul
terior, cînd, împreună cu vii
toarea sa tovarășă de viață,
Elena Ceaușescu, a pregătit
marea demonstrație antifascis
tă și antirăzboinică de la 1 Mai
1939, un adevărat exemplu și
îndemn pe care România îl
adresa Europei pentru concen
trarea eforturilor în vederea

împiedicării dezlănțuirii celui
de-al doilea război mondial.
După începerea războiului, în
condițiile subordonării politice,
economice și militare a Româ
niei de către Germania nazistă,
lupta antifascistă desfășurată
de poporul român s-a transfor
mat într-o amplă mișcare de
rezistență, cuprinzînd
treptat,
cercuri politice și pături socia
le din cele mai diferite. Facto
rul cel mai combativ al rezis
tenței a fost Partidul Comunist
Român, care, elaborînd o tacti
că de luptă adecvată noilor con
diții, a stabilit drept obiective
principale răsturnarea regimu
lui de dictatură al lui Antones
cu. formarea urfui guvern al
independenței naționale, alătu
rarea României la coaliția Na
țiunilor Unite, alungarea trupe
lor hitleriste din țară și elibe
rarea părții de nord-vest de sub
ocupația străină, restabilirea li
bertăților cetățenești și demo
cratice.
Stabilind căile și mijloacele
în vederea realizării programu
lui enunțat, partidul comunist
a emis o soluție realistă, în spi
ritul tradiției istorice românești,
în sensul că poporul nu trebuie
să aștepte pasiv rezolvarea din
afară a destinului său, ci să se
ridice la luptă armată împotri
va hitleriștilor. Ideea a fost
pusă în practică prin realizarea,
pe bază de consens, în aprilie
1944, a celei mai .largi coaliții
de forțe politice sociale și mili
tare din istoria României, cu
prinzînd într-un sistem amplu
de alianțe practic întreaga na
țiune română.
Folosind contextul interna
țional favorabil, după ce condi
țiile interne au fost pregătite.
Partidul Comunist Român, îm
preună cu celelalte forțe politi
ce și armata au hotărit trece
rea la acțiune, prin răsturnarea
regimului antonescian, forma
rea unui guvern de uniune na
țională, din care făceau parte
și comuniștii, și alăturarea
României la coaliția antihitleristă. Răspunzînd cu entuziasm
la decizia noului guvern, arma
ta română, încă din primele mo
mente ale revoluției, într-o uni
tate desăvîrșită, de la soldat la
general, a întors armele împo
triva Reichului nazist și a lup
tat cu un eroism legendar,
eliberînd, prin propriile forțe,
în numai opt zile. Capitala și
cea mai mare parte a țării și
continuînd fără întrerupere lup
tele, alături de ostașii sovietici,
pentru eliberarea întregului te- '
ritoriu național, al Ungariei,
Cehoslovaciei și a unei părți a
Austriei, pină la victoria depli
nă asupra Germaniei fasciste.
Prin efectivele militare anga
jate in luptă, ce se ridicau la
peste jumătate de milion de
oameni, prin uriașele jertfe de
singe, prin aportul întregului
popor la susținerea frontului,
determinînd scurtarea cu 6 luni
a războiului, România a ocupat
locul al patrulea în rindul țări
lor care au luptat și au asigurat
înfrîngerea Germaniei hitleris
te, așa cum au consemnat măr
turiile vremii.
Astfel, poporul român și-a dobîndit cu arma în mînă dreptul
la libertate și neatîrnare.

Actul istoric de la 23 August
1944 a marcat o eră nouă în
viața poporului român, deschizînd calea înfăptuirii unor pro
funde prefaceri în societatea
românească.
într-o perioadă istorică rela
tiv scurtă — de numai 43 de ani
— România a parcurs-mai mul
te etape de dezvoltare economico-socială, perioada cea mai rod
nică, pe care românii o denu
mesc «Epoca Nicolae Ceaușescu».
fiind inaugurată de Congresul
al IX-lea din 1965, de cînd la
cirma destinelor țării lor a fost
desemnat Nicolae Ceaușescu.
Deviza Iui a fost și este pro
movarea hotărîtă a noului, lup
ta împotriva oricăror dogme și
practici învechite.
Succesul lui se bazează pe
popor, în numele căruia con
duce cu participarea sa directă.
Realizările impresionante ob
ținute de România în dezvol
tarea industriei, agriculturii, ști
inței, învățămintului și culturii,
care uimesc pe vizitatorii
străini, politica curajoasă și
independentă de pace și colabo
rare promovată de președintele
ei pe plan extern sint legate
indisolubil de numele și activi
tatea președintelui
Nicolae Ceaușescu. Acesta este
un adevăr indiscutabil, confir
mat cu pregnantă de declarații
le personalităților politice ale
contemporaneității, de relatări
le și comentariile presei inter
naționale, de audiența și largul
ecou al politicii românești în
diverse foruri șl organisme in
ternaționale.
Personalitate proeminentă a
lumii contemporane, acțiunile
președintelui Ceaușescu sînt
evocate astăzi pe meridianele
globului nu numai în, strînsă
legătură cu realizările naționa
le interne, dar și, din ce în ce
mai mult, în strînsă interdepen
dență cu năzuințele vitale ale
omenirii — pacea și colabo
rarea, al căror promotor neobo
sit și dîrz este.
Aniversarea a 43 de ani de la
revoluția de eliberare socială șl
națională, antifascistă și antiim
perialistă din România oferă
cititorului mexican prilejul de
a ura poporului român, strîns
unit în jurul președintelui
Ceaușescu, noi succese în opera
de construcție pașnică a unei
societăți a libertății și demnită
ții, ridicată pe culmi su
perioare de președintele
Nicolae Ceaușescu".
într-un alt articol, sub titlul
„Vocație de pace", trimisul
special al ziarului la București
își împărtășește impresiile deo
sebite pe care i le-a lăsat pri
mirea Ia
președintele
Nicolae Ceaușescu cu ocazia in
terviului acordat ziarului me
xican. Autorul redă într-o for
mă sintetică concepțiile șefului
statului român cu privire la
căile de soluționare a marilor
probleme ale lumii contempo
rane. „Cînd am ieșit din palatul
prezidențial, după două ore de
discuții — se arată în ar
ticol —■ eram pe deplin con
vinși și impresionați de puterni
ca vocație de pace a președin
telui Ceaușescu;
Felul său de a vorbi este con
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vingător. Vorbește liniștit, me
ditează bine răspunsurile și aproape întotdeauna însoțește
cu exemplificări adecvate con
ceptele teoretice sau ideologice
exprimate, le ilustrează pentru
o mai corectă înțelegere din
partea interlocutorului.
Președintele are mii de pro
bleme de rezolvat pe plan in
tern în afara obligațiilor inter
naționale și diplomatice care-i
revin prin natura înaltei sale
îjxyestituri.
într-un salon larg, unde se
află o mică măsuță și citeva
fotolii, am așteptat să-șl facă
apariția președintele României.
S-a deschis o ușă și în ea a apărut omul care și-a dăruit în
treaga viață luptei pentru liber
tatea și independența poporului
român.
După ce a exprimat aprecieri
elogioase la adresa realizărilor
obținute de Mexic, președintele
Ceaușescu a început să răspun
dă'la fiecare din întrebările pe
care i le-am formulat. Pre
ședintele României a dovedit o
amplă’ experiență în abordarea
diferitelor teme politice, în cu
noașterea și tratarea marilor
probleme și a necesităților unei
lumi care se confruntă cu nu
meroase calamități, cu războa
iele din Orientul Mijlociu, cu
conflictul din America Centrală,
cu rachetele nucleare din Euro
pa. Preocuparea sa fundamen
tală este de a crea condițiile
necesare pentru asigurarea păcii.
Nu a scăpat discuției simili
tudinea de poziții între Mexic
și România, care se pronunță în

diferite foruri Internaționale
pentru respectarea principiului
neintervenției în treburile inter
ne, precum și respectul deplin
al drepturilor omului, pentru
înfăptuirea bunăstării șl fericirii
tuturor ființelor umane.
în mod permanent, președin
tele României insistă asupra
necesității dezarmării generale,
nu numai nucleare, care, așa
cum toți știm, ne-ar duce la
holocaust, ci pentru eliminarea
armelor convenționale, care, în
ultimă instanță, sint tot ucigă
toare ca și celelalte.
Nu se poate trăi șl progresa
cu coșmarul războiului, toate
țările au nevoie de liniște pentru a conviețui și munci. Numai
în condițiile păcii și colaborării
internaționale popoarele pot ieși
din stadiul de subdezvoltare.
Cînd s-a vorbit despre difi
cultățile cu care se confruntă
anumite țări, printre care și
Mexicul, datorită enormeloidatorii externe, președintele
Ceaușescu ne-a spus că ar fi
necesară o conferință la nivel
înalt pentru discutarea proble
mei datoriilor externe, astfel
îneît să nu fie afectat progresul
țărilor debitoare.
Referitor la problema încetării experiențelor nucleare, s-ar
părea că există șanse de a se
ajunge la un acord între S.U.A.
și Uniunea Sovietică. România,
spune președintele Ceaușescu,
a adresat marilor puteri apelul
de a pune capăt definitiv expe
riențelor cu armele nucleare,
spre binele tuturor popoarelor
lumii".

Prezență amplă și dinamică în circuitul
economic mondial
Participarea tot mai amplă și mal activă a României so le țări socialiste care au creat
cialiste la diviziunea internațională a muncii, prezența sa di pe teritoriul lor societăți mixte
namică în circuitul economic mondial sint relevate pe larg în de producție și au adoptat legis
cu privire la activitatea aarticolul „România in relațiile economice internaționale", apărut lația
cestora. Prin colaborarea econo
în ziarul turc „MILL1 GAZETE".
mică internațională — care de
„România — subliniază arti subproducție și coproducție etc. ține 30 la sută din exporturile
colul — a inițiat o strînsă cola România este una dintre prime românești — s-au asigurat peste
borare cu toate țările lumii în
problemele legate de comerț,
producție, știință și tehnică.
Participantă activă la circuitul
economic mondial, România —
făcind eforturi pentru dezvolta
rea relațiilor sale economice —
a pus la baza acestora princi
piile respectării independenței
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neamestecu
lui î-n treburile interne ale altor
țări.
în special după Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, din 1965, România s-a
afirmat prin dezvoltarea relați
ilor economice internaționale și
participarea la dezbaterea pro
blemelor mondiale, avînd contri
buții importante în aceste do
menii.
între 1950 șl 1965, volumul
comerțului exterior al României
a crescut de 4,6 ori, iar între
1965 și 1985, de 9 ori, acesta
fiind cel mai înalt ritm de creș
tere din istoria țării. De aseme
nea, in cursul ultimelor două
decenii, comerțul exterior —•
care asigură o treime din veni
tul național — a cunoscut o
creștere cu mult mai mare decît
cea a produsului social. Volumul
schimburilor comerciale pe lo
cuitor a crescut de la 29 dolari,
in 1950, la aproape 1 200 dolari
în 1985. Dacă în perioada inter
belică exporturile românești se
limitau la citeva mărfuri, cum
ar fi produse petroliere, cereale,
lemn și animale vii, astăzi pro
dusele industriale
constituie
două treimi din export.
în relațiile sale economice,
România aplică noi și moderne
metode de colaborare. întreprin
derile românești participă la di
ferite forme de colaborare — li
vrări de aparatură și instalații
rambursabile sub formă de pro
duse, producția la comandă,

20 Ia sută din materiile prime
necesare economiei. România a
construit în multe țări, în cola
borare cu acestea, 120 de obiec
tive economice în diverse do
menii.
în ceea ce privește relațiile
sale , externe, România acordă
atenție dezvoltării schimburilor
comerciale cu țările socialiste
și colaborării economice în ca
drul C.A.E.R., manifestă o grijă
deosebită pentru intensificarea
schimburilor comerciale cu țări
le în curs de dezvoltare și ex
tinderea relațiilor de această na
tură cu celelalte țâri, indiferent
de sistemul lor social-politic.
Astfel, s-a extins continuu
aria geografică a schimburilor
economioe ale României. De la
98 in 1965, numărul țărilor cu
care România are relații econo
mice a crescut la 155 in 1985. A
fost perfecționat cadrul juridic
al relațiilor sale economioe ex
terne. In anul 1965. România
avea 120 de convenții economice
bilaterale încheiate la nivel de
stat și guvernamental. Astăzi,
numărul documentelor de acest
gen este de peste 800. Planurile
cincinale de dezvoltare econo
mică a României pentru 1986—
1990 și perioada ulterioară pre
văd o participare și mai activă
a aoestei țări la schimburile
economice internaționale,
în
cursul planului cincinal 1936—
1990 se va asigura sporirea volumului comerțului exterior al
României în proporție de
52,7 la sută.
In anul 1971, România a ade
rat la G.A.T.T. între timp a de
venit membru in F.M.I., B.I.R.D.
și in alte organisme financiare
și bancare internaționale. Româ
nia a participat la lucrările Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și
dezvoltare.
Ca țară socialistă în curs de
dezvoltare, ea militează pentru
democratizarea și fundamenta
rea pe baze noi a relațiilor cu
celelalte țări in curs de dezvol
tare, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internaționa
lă". — încheie „Millî Gazete"
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