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Ilustrare vie a preocupării pentru dezvoltarea
și modernizarea urbanistică a Capitalei,
a tuturor localităților, într-o atmosferă de
puternic entuziasm în preajma măreței
sărbători naționale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
AU INAUGURAT LUCRĂRILE DE CONSTRUCJIE A CENTRULUI CONSILIILOR
NAȚIONALE ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au pus, vi
neri, 19 august, piatra de temelie a Centrului Consiliilor Națio
nale ale Democrației Muncitorești-Revoluționare, edificiu public
de importanță națională, care vine să întregească zestrea edi
litară a Capitalei, să-i adauge, prin semnificația sa socialpolitică și grandoarea arhitectonică, o nouă valoare, o nouă
strălucire, în deplină armonie cu tot ceea ce se înfăptuiește,
măreț și durabil, în acești ani de glorie, pe pămîntui patriei
noastre socialiste.
Inaugurarea oficială • lucrărilor
de construcție la noul edificiu, in
aceste zile de puternic avint creator,
premergătoare aniversării marii săr
bători de la 23 August, s-a constituit'
într-un eveniment de o deosebită În
semnătate. ce pune in evidentă grija
permanentă a partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, fată de
dezvoltarea edilitară și modernizarea
Capitalei, a tuturor localităților, pen
tru asigurarea unor condiții tot mai
bune de muncă și de viată tuturor
cetățenilor tării.
Puternicele platforme industriale,
dezvoltarea generală a bazei econo
mice a marelui oraș, noile cartiere de
locuințe, metroul, amenajarea riului
Dîmbovița, monumentala Casă a Re
publicii și bulevardul „Victoria So
cialismului". precum și multe alte
obiective sociale, culturale, sportive,
menite să facă viata omului mai
frumoasă, mai confortabilă, conferă
Capitalei valențele unui oraș modern

— întemeiat pe o concepție urba
nistică originală, înaintată — crea
ție reprezentativă, expresie stră
lucită a celei mai înfloritoare
epoci din istoria patriei — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In cadrul unei solemnități desfășu
rate la sediul Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au semnat, in
aplauzele celor prezenti. pergamen
tul ce va fi pus la temelia construc
ției Centrului ConsiRilor Naționale
ale Democrației Muncitorești-Revolutionare.
La ceremonie au luat parte mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului.
Pe pergamentul purtînd stema Re
publicii Socialiste România. încadra
tă de drapelele tării și partidului,
sint înscrise cuvintele :

„Astăzi, 19 august 1988, în al 2 060-lea an de la for
marea statului dac centralizat și independent, al 44-lea an
de la victoria revoluției de eliberare socială și națională a
poporului român și al 23-lea de la Congresul al IX-Iea al
Partidului Comunist Român, am inaugurat lucrările de
construcție Ia Centrul Consiliilor Naționale ale Democrației
Muncitorești-Revoluționare, nou și monumental edificiu ce
se adaugă marilor ctitorii ale acestei epoci de puternică în
florire economică, socială și culturală a patriei noastre so
cialiste".
Conducătorul partidului și statului
nostru a introdus apoi pergamentul,
purtînd sigiliul prezidențial. în cilin
drul de oțel inoxidabil ce va fi zidit
lntr-unul din stîlpii structurii da re
zistentă al viitorului edificiu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de
membrii Comitetului Politic Executiv
(1 secretarii C.C. al P.C.R.. au sosit,
apoi, pe șantierul unde au început
lucrările la Centrul Consiliilor Națio
nale ale Democrației MuncitoreștiRevolutionare.
Proiectat de un colectiv de specia
liști.
impunătorul
complex va
adăposti o sală cu capacitatea de
12 000 de locuri, destinată desfășură
rii unor reuniuni politice si mani

festări culturale de mare amploare, o
sală polivalentă de 2 000 de locuri,
precum și numeroase alte săli avind
funcționalități multiple.
Amplasat pe colina Văcărești, In
imediata apropiere a Pieței Sudului,
modernul complex asigură condiții
optime pentru organizarea unei game
largi de manifestări social-politice,
fiind centrul activității organelor de
mocrației muncitoreștj-reVolutionare. Tot aici se vor organiza mani
festări educative de amploare, cu
caracter cultural-artistic sau sportiv.
La sosire, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost intîmpinați
cu deosebită căldură de zeci de mii
de locuitori ai Capitalei, de numeroși

Astăzi, în jurul orei 17,30, posturile de ra
dio și televiziune vor transmite direct, de la
Stadionul „23 August” din Capitală, adunarea
festivă și spectacolul cultural-sportiv con
sacrate celei de-a 44-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă din România.

muncitori, ingineri, maiștri, proiectanți. Cu sentimente de satisfacție și
profundă mîndrie pentru ridicarea acestui nou și modern edificiu in
zona sudică a Capitalei, în apropie
rea puternicei platforme industriale,
cei prezenți au dat glas recunoștin
ței față de conducătorul iubit și
stimat al partidului și al țării, de
numele căruia se leagă în mod in
disolubil mărețele înfăptuiri din pe
rioada inaugurată de cel de-al IXlea Congres al P.C.R., amplul pro
ces de înnoire și modernizare a tu
turor localităților patriei. S-a scan
dat cu însuflețire, minute în șir,
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Stima
noastră și mîndria, Ceaușescu —
România
Pe mari pancarte erau
înscrise urări la adresa partidului și
secretarului său general, a patriei
noastre socialiste și a harnicului po
por român.
în semn de aleasă dragoste și pre
țuire, tineri constructori au oferit
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase
buchete de flori.

în
fața
unor
panouri
cu
schițele de proiect tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost înfățișate
principalele caracteristici ale con
strucției. Dintre datele cele mai sem
nificative, au reținut atenția carac
terul monumental al clădirii — de
finit atît prin amploare, cît șl prin
complexitate —, specific construc
țiilor importante realizate în ultimii
ani. Frumusețea acestei construcții
este Întregită de o amplă cupolă,
cu diametrul de 120 metri, ce se ar
cuiește elegant deasupra sălii, celei
mari. Semnificativă este, în același
timp, multipla funcționalitate a edi
ficiului. Astfel, atit în cazul sălii
principale, cit și al celor de dimen
siuni rrtai mici, există posibilitatea
de a se diminua capacitatea inițială,
printr-un sistem simplu de compar
timentare, în vederea . adaptării la
cerințele specifice diverselor mani
festări ce se vor organiza aici.
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Svâ președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, vineri,
19 august, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a exami
nat RAPORTUL PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR DE
CRETULUI NR. 154/1988 REFERITOARE LA PERFECȚIONA
REA MECANISMULUI ECONOMICO-FINANCIAR PRIN
ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE FORMARE A PREȚURI
LOR Șl TARIFELOR.
In raport se relevă că, în perioada de aplicare a aces
tui act normativ, o atenție deosebită a fost acordată în
făptuirii indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, privind reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, combustibil și energie,
creșterea productivității muncii, ridicarea calității și per
formanțelor produselor, în conformitate cu programele
de perfecționare a organizării și modernizarea proceselor
de producție, astfel incit, in condițiile noilor prețuri și
tarife, toate produsele și activitățile să fie rentabile. S-a
subliniat că noul sistem de formare a prețurilor de pro
ducție a exercitat un roi pozitiv în sporirea preocupărilor
întreprinderilor pentru reducerea costurilor, că acordarea
unei rentabilități suplimentare a constituit un stimulent
pentru realizarea producției destinate exportului.
S-a arătat că un important număr de produse s-au în
cadrat in costurile de producție stabilite și in nivelul de
rentabilitate prevăzut. Totodată, s-a relevat că la o se
rie de produse - îndeosebi din metalurgie, construcția de
mașini, energie, chimie, industria ușoară și altele - cos
turile de producție au fost mai mari față de cele plani
ficate și chiar față de cele realizate în 1985. Ca urmare
□ depășirii cheltuielilor, la unele produse s-au înregis
trat chiar pierderi.
Avind in vedere această situație, Comitetul Politic
Executiv a indicat ministerelor economice, centralelor in
dustriale și intreprinderilor ca, împreună cu organele fi
nanciare, bancare, de planificare și de prețuri, să ia mă
suri ferme pentru încadrarea tuturor unităților in nivelul
planificat al cheltuielilor de fabricație pe anul 1988, pen
tru asigurarea rentabilizării tuturor produselor.
S-a cerut Comitetului de Stat al Planificării, Ministe
rului Finanțelor, băncilor, Comitetului de Stat pentru
Prețuri, organelor de aprovizionare, precum și consiliilor
populare ca, în perioada următoare de aplicare a noi
lor prețuri, să examineze, împreună cu ministerele și cen
tralele industriale, situația costurilor și rentabilităților rea
lizate pe produse și activități prestatoare de servicii și să
acționeze cu toată răspunderea pentru respectarea rigu
roasă a prevederilor stabilite, astfel incit, la toate pro
dusele, costurile de producție să se situeze la nivelul nor
mativelor aprobate. S-a cerut ca pînă la 1 septembrie
să se prezinte un program concret de măsuri pentru în
cadrarea in costurile stabilite ți rentabilizarea tuturor
produselor la care s-au inregistrat pierderi: De aseme
nea, s-a cerut ca, pină la 20 septembrie, să se pre
zinte propuneri concrete pentru încadrarea tuturor pro

duselor in costurile și rentabilitățile prevăzute In norma
tivele economico-financiare aprobate.
Comitetul Politic Executiv o dezbătut, în continuare,
RAPORTUL PRIVIND APLICAREA HOTARÎRII DE MAJO
RARE A RETRIBUȚIEI PERSONALULUI MUNCITOR INCEPiND CU 1 AUGUST 1988.
Din datele cuprinse in raport rezultă că sînt asigurate
toate condițiile pentru aplicarea, in mod eșalonat, po
trivit legii, începind de la 1 august a.c., a majorării retri
buțiilor personalului muncitor. Comitetul Politic Executiv
a apreciat că aplicarea noilor măsuri de creștere a veni
turilor personalului muncitor impune mobilizarea largă a
forțelor și energiilor creatoare ale colectivelor de oameni
ai muncii, pentru consolidarea rezultatelor de pină acum,
pentru mai buna organizare a întregii activități, reduce
rea cheltuielilor de producție, valorificarea superioară a
tuturor resurselor, sporirea mai puternică a productivi
tății și a eficienței economice, care să ducă la realizarea
integrală a prevederilor privind creșterea venitului națio
nal și la acoperirea in întregime, pe această bază, a fon
durilor necesare acțiunii de majorare a retribuțiilor per
sonalului muncitor. S-a cerut ca pină la 20 septembrie
să se raporteze cum se asigură, pe centrale și pe minis
tere, mijloacele necesare infăptuirii măsurilor de majo
rare a retribuției pe anul în curs și pe anul viitor.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a anali
zat, de asemenea, RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂȘURATA IN SEMESTRUL I 1988 PENTRU REZOL
VAREA PROPUNERILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMAȚIILOR
Șl CERERILOR OAMENILOR MUNCII, ADRESATE CONDU
CERII PARTIDULUI.
S-a apreciat că problemele ridicate de oamenii muncii,
in scrisori și in cadrul audiențelor, reflectă marea încre
dere a acestora in partid, in politica sa, constituie o ex
presie a democrației muncitorești-revoluționare, a legătu
rilor strinse ale partidului cu masele, cu întregul popor.
Comitetul Politic Executiv a cerut organelor centrale să
manifeste o răspundere sporită pentru îmbunătățirea ac
tivității in acest domeniu, să urmărească și să controleze
permanent ca toate organele județene de partid și de
stat să soluționeze cu promptitudine sesizările și propu
nerile oamenilor muncii, in conformitate cu hotăririle de
partid și de stat, cu legile țării și să informeze pe aceștia
de modul cum au fost rezolvate.
In continuare, in cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat
PROPUNERILE PRIVIND
PARTICIPAREA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA LA
CEA DE-A 43-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE A
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, precum și PROPU
NERILE PRIVIND PARTICIPAREA ROMÂNIEI, IN CALITATE
DE INVITATA, LA CONFERINȚA MINIȘTRILOR AFACERI
LOR EXTERNE Al ȚARILOR NEALINIATE, care va avea loc
la Nicosia, in perioada 7-10 septembrie 1988.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea,
probleme curente ale activității de partid și de stat.
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ÎN NUMELE INDEPENDENȚEI NA ȚIONALE,
AL PĂCII Șl LIBERTĂȚII POPOARELOR
Semnificative aprecieri internaționale despre contribuția României Ia victoria împotriva fascismului
„Intrarea României în războiul antifascist, alături de Uniunea Sovietică și celelalte țări ale coaliției
antihitleriste, a avut un puternic ecou internațional și a fost salutată ca un eveniment de importanță deosebită
pentru desfășurarea victorioasă a luptei pentru zdrobirea fascismului. Presa din vremea aceea aprecia că acțiunile
României au dus la prăbușirea întregului front hitlerist din Balcani și la scurtarea cu 6 luni a războiului,
subliniind că alăturarea României coaliției antihitleriste a avut loc în condițiile cînd încă nu se precizase
soarta războiului, cînd nu apărea clară victoria asupra Germaniei fasciste44.
NICOLAE CEAUȘESCU
România - a patra forță a coaliției

Ziua de 23 August — ziua unei

Eroic drum de luptă
si victorii

opțiuni istorice care a grăbit
sfirșitul războiului
Plămădit din adinca sete de dreptate sl libertate a poporului
român, din atașamentul său nestrămutat față de idealurile de
mocrației, păcii, independenței și unității naționale, întemeiat
pe un larg consens național, actul istoric de la 23 August 1944
- momentul de început al revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă - a avut ample și sub
stanțiale ecouri in opinia publică internațională. Descifrîndu-I
resorturile și semnificațiile de profunzime, nenumărate posturi
de radio, agenții de presă, ziare și reviste, oameni politici, ob
servatori militari i-au apreciat uriașa însemnătate politică, mi
litară, morală, socotindu-l unul dintre evenimentele de frontis
piciu ale desfășurării celei de-a doua conflagrații mondiale, un
moment cu profunde consecințe pentru scurtarea duratei răz
boiului, pentru apropierea zilei de izbîndă asupra nazismului.
Rememorind impactul adine și puternic al revoluției române
In conștiința europeană, în cea a întregii lumi, evocăm cu
firească mîndrie faptul că țelurile sub semnul cărora s-a des
fășurat - libertatea patriei, dezvoltarea liberă a poporului, de
mocrație, pace, unitate națională - iși află o strălucită conti
nuitate în întreaga politică internă și externă a partidului șl
statului, consacrată cu neabătută consecvență dezvoltării multi
laterale a patriei și întăririi independenței sale, afirmării aspi
rațiilor supreme ale popoarelor, a drepturilor lor la viață, la
dezvoltare de sine stătătoare, la propășire materială și spiri
tuală. Toate acestea au adus țării un larg prestigiu internațio
nal, constituindu-se într-un act de supremă cinstire a luptelor
și jertfelor înaintașilor, intre care la loc de seamă se situează
eroii care in August 1944 au deschis nou făgaș istoriei ro
mânești.

încă de la început, vestea că
In România a fost Înlăturată
prin forțe proprii dictatura antonesciană, că țara a ieșit din
războiul antisovietic, alăturîndu-se coaliției antihitleriste, a
focalizat interesul agențiilor de
presă, posturilor de radio și pu
blicațiilor de peste hotare. Sub
acest aspect, ziarul sovietia
„PRAVDA" nota că în România
sînt In curs „evenimente de na
tură să concentreze asupra sa
cea mai mare atenție". „Evolu
ția situației din România ți re
acția germană la atitudinea acesteia este urmărită de Finlan
da cu interes extraordinar" —
se menționa într-un raport des
tinat Comandamentului Suprem
al Wehrmacht-ului din 24 au
gust 1944. O corespondență din
capitala Angliei, inserată la 25
august 1944 în publicația elve
țiană
„GAZETTE DE LAU
SANNE", remarca faptul că im
presia produsă de evenimentele
din România „asupra opiniei
publice londoneze este enormă".
La rîndul său, ziarul turc
„ULUS" nota în aceeași zi că
știrea privind ieșirea României
din războiul antisovietic „a stirnit, ieri dimineață, la Ankara,
un mare interes ți puternice
ecouri atit in cercurile politice
turcețti, cit ți in cercurile străi
ne, a fost principalul subiect al
zilei". Dincolo de ocean, publi
cația americană „THE NEW
YORK TIMES" sublinia în nu
mărul din 24 august că „pentru
Germania, infringerile au mers
săptămina aceasta una după
alta, astfel incit la Washington
veselia s-a manifestat aproape
fără rezerve".
„Cu harta în față", presti
gioase publicații de peste hota
re au examinat consecințele
evenimentelor din România pe
multiple planuri : militar-strategic, politic, economic, moral,
ajungînd la concluzia că „fapta
României constituie un act de
mare curaj și acest act va grăbi
sfirțitul războiului", că „Zilele
lui Hitler sint numărate. Prin
actul României, soarta tuturor
țărilor balcanice a fost pecetlui
tă". (POSTUL DE RADIO LON
DRA din 24 august 1944). Ziarul
suedez „DAGENS NYHETER"
își intitula în aceeași zi comen
tariul pe marginea evenimente
lor de la București „Semnalul
final", apreciind că „a inceput
adevărata fază de terminare a
războiului (...), consecințele ge
nerale ale hotăririi României,
nu mai puțin cele psihologice,
vor fi totuți atit de mari incit
problemele de detaliu vor fi
inundate de torentul de eveni
mente importante care sînt de
ațteptat acum". în același spi
rit, ziarul turc „VAKIT" din 25
august 1944 releva că decizia ro

mânească avea să determine
profunde schimbări în mersul
războiului, grăbindu-i încheie
rea : „Viitoarea evoluție a eve
nimentelor ar putea aduce
mari schimbări in situația ge
nerală a războiului, atit pentru
Balcani, cit și pentru Germania.
Schimbările actuale sînt un in
diciu că sfirțitul războiului e
foarte aproape". La rîndul său,
AGENȚIA REUTER, analizînd,
la 24 august 1944, impactul eve
nimentelor din România asupra
desfășurărilor de forțe într-o
largă zonă europeană, conchi
dea că „consecințele pentru
viitorul mers al războiului sint
incalculabile". La concluzii ase
mănătoare ajungea șl ziarul american „THE NEW YORK
TIMES", care aprecia la 25 au
gust 1944 că prin insurecția na
țională armată românească se
deschisese un nou cîmp de luptă
antihitlerist și că, drept urmare,
„perspectivele de succes
ale
aliaților au crescut considera
bil" ; ziarul aprecia actul isto
ric de la 23 August „unul din
evenimentele decisive ale între
gului război", pentru ca două
zile mai tirziu să sublinieze că,
în împrejurările în care trupe
le române dețineau ferm în
mîinile lor trecătorile Carpaților, se profila o nouă victorie a
coaliției antihitleriste, „probabil
rivalizind cu aceea de la Sta
lingrad" ; în consecință, ziarul
numea cu Îndreptățire România
„cobeligerantul nostru". Intr-un
comentariu publicat în ziarul
francez „LE FIGARO", la 25
august 1944, subliniindu-se chiar
din titlu că „România se ală
tură Aliaților", se arăta că
„este prematur să evaluăm toa
te consecințele pe care le poate
avea răsturnarea de situație
produsă de România. In orice
caz este un eveniment de mare
importanță care a dat una din
tre cele mai sensibile lovituri
celui de-al Ill-lea Reich".
Numeroase știri și comentarii
transmise pe calea undelor ori
publicate în paginile ziarelor au
relevat faptul că Insurecția ro
mână se așeza firesc în cadrul
general al istoriei românești,
de-a lungul căreia poporul ro
mân purtase necontenite bătălii
pentru libertatea patriei sale.
Intrarea României în războiul
antihitlerist, scria la 25 august
1944 „JOURNAL DE GENEVE",
din Elveția, „este un eveniment
de o importanță deosebită și care
distruge întreaga rețea diplo
matică ți strategică instituită
de germani in sud-estul Euro
pei. O țară de mărime mijlocie,
crunt încercată de război, a
avut, prima, curajul să rupă cu
cel de-al Ill-lea Reich. La Ber
lin, acest act va fi calificat, fără
îndoială, drept trădare. Dar o

î
î

**

î
î
V

antihitleriste

• In perioada 23-31 august 1944, ostașii ar
matei române, alături de care au acționat luptă
torii formațiunilor patriotice organizate de partid,
au purtat grele bătălii pentru lichidarea rezis
tențelor hitleriste de pe întreg cuprinsul țării,
pentru apărarea de la distrugere a așezărilor,
fabricilor, minelor, podurilor, in numai opt zile
a fost înlăturată prezența hitleristă de pe
o suprafață de CIRCA 150 000 KILOMETRI PĂTRAȚI ; au fost scoși din luptă PESTE 60 000 DE
SOLDAȚI Șl OFIȚERI INAMICI, echivalentul a
șase divizii ale Wehrmacht-ului.
• Incepînd cu data de 23 August 1944, vreme
DE 263 DE ZILE, PESTE O JUMĂTATE DE MILION
DE OSTAȘI ROMANI au luat parte la alungarea
cotropitorilor de pe pămîntul sacru al patriei, iar
apoi la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a
unei părți din teritoriul Austriei. In luptele pen
tru eliberarea Ungariei, armata română a nu
mărat PESTE 210 000 OAMENI, participînd la
81 de lupte mai importante : PESTE 42 000 DIN
TRE El au fost uciși sau răniți ; locuitorii a 1 237
DE AȘEZĂRI ungare i-au salutat ca eliberatori
pe ostașii români ; la luptele pentru eliberarea
Cehoslovaciei au luat parte APROAPE 250 000
DE MILITARI ROMÂNI, prin lupta și jertfa că
rora au fost eliberate 1 722 DE LOCALITĂȚI ;
jertfele armatei române au fost deosebit de
grele : APROAPE 67 000 DE MORȚI, RĂNIȚI Șl
DISPĂRUȚI ; în total, în războiul antihitlerist
pierderile armatei române s-au cifrat la APROA
PE 170 000 DE MORȚI, RĂNIȚI Șl DISPĂRUȚI,
adică aproape o treime din efective.

asemenea judecată nu este echi
tabilă. Nu se ține seama nici de
condițiile în care România a
fost antrenată in acest conflict,
nici de sentimentele care au
animat întotdeauna majoritatea
populației sale ți a țefilor săi
politici, nici de realitățile ac
tuale (...). Ceea ce a determinat
prăbuțirea germanilor in aceas
tă parte a continentului e poate
mai puțin insuccesul militar cit

o politică generală întemeiată
pe principiile hegemoniei ți
care se sprijinea numai pe for
ța militară. Această politică,
izvorită din doctrina nazistă,
n-a întrunit niciodată adeziunea
popoarelor ce au fost nevoite să
o suporte (...). In România, ca
ți in Franța, nu doar armata
germană este înfrintă, ci chiar
mițearea nazistă este zdrobită
prin redeșteptarea conștiinței
europene in adevăratul ei sens".

Revoluția română — moment
hotăritor în spulberarea planurilor

strategice hitleriste
Revoluția română, declanșată
Ia 23 August 1944, remarcau
încă din primele zile comenta
torii politici și militari de peste
hotare, a spulberat practic pla
nurile
strategice
hitleriste,
care-și propuneau să folosească
pămîntul românesc pentru în
cercări succesive de stăvilire a
înaintării forțelor armate sovie
tice. Posturile de radio, ziarele,
agențiile de presă au subliniat
că insurecția românească a fă
cut inoperantă puternica linie
de apărare ce lega curbura
Carpaților cu Dunărea mariti
mă, a păstrat deschise trecăto
rile Carpaților Meridionali, a
menținut un vast cap de pod
în Transilvania de sud și Banat,
într-un răstimp foarte scurt,
trupele sovietice atingînd fron
tierele Bulgariei. Iugoslaviei șl
Ungariei. Referindu-se la ase
menea adevăruri, ziarul englez
„EVENING STANDARD" făcea,
în numărul său din 28 august,
interesante comparații între si
tuația din România și cea de
pe alte teatre de luptă ale răz
boiului antihitlerist, evocînd
marea însemnătate strategică a
acțiunii insurecționale româ
nești : „Coasta românească a
Mării Negre este deschisă.
Linia potențială dintre Focșani
ți Galați a fost depățită. Toate

acestea pălesc Insă In raport cu
capturarea de către români a
trecătorilor din Carpați spre
Transilvania. Aici condițiile
erau asemănătoare celor din ju
rul lui Monte Cassino din Ita
lia. Germanii ar fi putut să se
retragă in trecători ți să le
mențină de pe crestele munți
lor. Ei ar fi putut să-ți retragă
numeroase trupe din România
ți să se mențină numai cu o
subțire acoperire In bune po
ziții defensive. In schimb, ro
mânii sint cei care țin trecăto
rile. Germanii au fost dezar
mați, iar ruții înaintează re
pede".
Numeroase ziare și agenții de
presă au sesizat de la inceput
— iar timpul avea să confirme
aceste aprecieri — faptul că in
trarea României în războiul
antihitlerist a însemnat Începutul
dezagregării rapide a întregului
sistem militar nazist din Bal
cani, creîndu-se o amenințare
nemijlocită pentru forțele hitle
riste risipite pe Întreg cuprin
sul peninsulei. Reproducînd
considerații publicate in ziarul
„Pravda", POSTUL DE RADIO
MOSCOVA își informa ascultă
torii, la 27 august 1944, că
„Iețirea României din Ară are
o importanță covîrțitoare nu
numai pentru această țară, ci

pentru întreg Balcanul, deoa
rece prin această lovitură se
prăbuțețte întregul sistem de
dominație german din sud-estul
Europei. Însemnătatea acestui
din urmă fapt nu poate fi
subestimată". Același post de
radio relua și o apreciere a zia
rului sovietic „TRUD", potrivit
căreia ieșirea României din
alianța cu Reich-ul nazist „în
seamnă crahul sistemului politico-militar al Germaniei din
sud-estul Europei". Ziarul ar
gentinian „LA PRENSA" con
sacra previzibilelor consecințe
ale actului istoric de la 23 Au
gust 1944 un amplu comentariu,
situînd pe întîiul plan repercu
siunile asupra sud-estului eu
ropean : „Consecințele care se
pot aprecia in mod evident cu
harta in față sint următoarele :
1. Prăbuțirea ocupației germane
in Balcani. Bariera dificilă a
Carpaților dispare in mod prac
tic, iar ruților le este deschisă
cimpia vastă a Dunării care
duce la Belgrad, Budapesta ți
Viena și chiar spre Germania.
La sud-vestul României se în
tinde Iugoslavia minată de par
tizanii cu care au prea multă
treabă garnizoanele germane.
Mai incolo se află Adriatica
dominată de către adversarii
săi. in mod virtual, este creată
astfel o barieră continuă in
nordul Balcanilor care va im
plica pierderea tuturor forțelor
germane din Grecia, Marea
Egee ți Creta ; evacuarea aces
tora este de pe acum aproape
imposibilă datorită dificultăți
lor în fața cărora se află comu
nicațiile. Bulgaria, care este
înconjurată de România. Iugo
slavia ți Turcia, desigur că va
imita în scurt timp exemplul
celei dinții". Enumerlnd și alte
consecințe previzibile ale in
trării României în rîndul coali
ției antihitleriste, ziarul con
chidea că aceasta „înseamnă
începutul
sfirțitului
pentru
noua ordine hitleristă. Sfirțit
care acum se poate produce in
tr-un timp foarte scurt".
Pulverizînd practic sistemul
militar hitlerist din sud-estul
Europei, revoluția română a
avut și o uriașă însemnătate po
litică, încurajind mișcările de
rezistență din țările aflate sub
dominația hitleristă, întărindu-le încrederea in apropiata
eliberare a popoarelor. în ace
lași timp, actul de energie și
demnitate națională din August
1944 a determinat accelerarea
procesului de dezagregare poli
tică a regimurilor fasciste ori
totalitare din țările satelite
Germaniei. Un amplu articol,
publicat la 25 august 1944, de
ziarul britanic „THE TIMES",
trecea în revistă citeva dintre
aceste consecințe de ordin po
litic ale insurecției române, pe
care o aprecia dintru început ca
pe „un eveniment de cea mai
mare importanță militară ți
politică". Se sublinia astfel că
„efectul politic al abandonării
de către România a alianței cu
Germania va compensa din plin

orice lovitură locală ți tempo
rară care ar fi provocată de
violența militară germană sau
de intriga politică. Ea va avea
un efect tonic in Turcia, care a
înăsprit relațiile diplomatice cu
Reich-ul ți a asistat la dezvol
tarea ostilității românești îm
potriva exploatării ți tiraniei
germane, cu un interes ți cu o
simpatie care datează din zilele
Înțelegerii Balcanice. Ea va
oferi organizațiilor militare ți
partidelor din Grecia unul din
cele mai convingătoare argu
mente de a coopera cu guvernul
național al lui Papandreu, cit
ți intre ele, intr-un moment
cind eliberarea elenilor este ți
mai apropiată datorită eveni
mentelor de dincolo de Dunăre.
Ea va încuraja și mai mult
bravii partizani ai marețalului
Tito. Și in sfirțit ea va impul
siona guvernul bulgar, demonstrindu-i necesitatea de a ajun
ge la o înțelegere cu aliații,
apuseni (...). Numai unul din
sateliții Germaniei ar putea fi
tentat de această schimbare să
se apropie și mai mult de pro
tectorul tiran. Proclamația gu
vernului român in care s-a
anunțat că noul guvern respin
ge dictatul de la Viena
din 30 august 1940, prin care
România a fost privată de mai
bine de jumătate din teritoriul
Transilvaniei, va provoca inevi
tabil ura oligarhiei maghiare,
care a beneficiat cel mai mult
de trecerea sub dominația un
gară a teritoriilor locuite in ma
joritate de români. Această
cedare forțată impusă unei
Românii neputincioase de către
Ribbentrop și Ciano, un -dictat»
in toată puterea cuvintului, a
insîngerat de atunci fiecare ini
mă românească".
într-o amplă analiză a feno
menelor pe care le-au determi
nat schimbările profunda de pa
eșichierul vieții politice româ
nești, publicația americană „THE
CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" remarca, în numărul său
din 24 august 1944, marea în
semnătate militară a actului in
surecțional românesc, continuînd
apoi : „Egale in importanță cu
lovitura militară dată hitlerițtilor prin pierderea României sint
și pierderile suferite in dome
niul economic. Aceasta ii lipseș
te de cea mai mare țară produ
cătoare de cereale din Balcani.
Aceasta lipsește de asemenea
pe germani de singura sursă
importantă de produse petrolie
re naturale. De acum incolo,
Wehrmacht-ul trebuie să se ba
zeze exclusiv pe producția sin
tetică internă. Astfel, pierderea
României este chiar mai irepa
rabilă pentru hitlerițti decit
pierderea Franței (...). Pierderea
României înseamnă probabil dis
pariția rapidă a tuturor vestigii
lor dominației Axei din Bal
cani (...). Eliberarea Europei
captive, îdeepută atit de recent,
ia avint în progresie geometri
că. Războiul în Europa se apro
pie rapid de punctul său culmi
nant".

Stăruind asupra noilor per
spective pe care eroica acțiune
a României le-a deschis desfă
șurării războiului, revista sovie
tică „RĂZBOIUL ȘI CLASA
MUNCITOARE" sublinia „am
ploarea consecințelor pe care le
va avea pentru Germania coti
tura in evenimentele din Româ
nia". Revista nota apoi că : „Din
punct de vedere strategic, apari
ția Armatei Roții pe malurile
Dunării înseamnă, de fapt, în
ceputul prăbuțirii întregului
flanc balcanic al lui Hitler, tn
imediata vecinătate, in Iugosla
via, acționează cu succes Arma
ta Populară Iugoslavă de Elibe
rare, armata marețalului Tito.
In jurul diviziilor germane ră
mase în Grecia se stringe tot
mai mult cercul de fier. Distru
gerea completă a tuturor pozi
țiilor hitleriste in Balcani —
iată adevărata perspectivi a
viitorului cel mai apropiat. Or,
aceasta înseamnă că pentru
Germania este pierdută definitiv
in general întreaga Europă de
sud-est. Infringerile nemților in
România vor avea de aseme
nea pentru Germania ți cele
mai grele repercusiuni economi
ce (...). Nemții au pierdut și pe
trolul ți griul românesc, tn eco
nomia germană aceasta înseam
nă un gol atit de mare incit în
treaga lui importanță nici nu
poate fi estimată acum".
începind chiar cu întîia zi a
revoluției. România s-a alăturat
coaliției antihitleriste, așezind
în slujba victoriei împotriva
fascismului toate resursele sale
economice, întreg potențialul său
uman și militar ; pe frontul
antihitlerist, ostașii României au
conferit o nouă strălucire erois
mului străbun, nutrit din nobile
le idealuri ale libertății și uni
tății naționale, ale dezvoltării
libere, de sine stătătoare. Nu
meroase aprecieri ale presei de
peste hotare au făcut un vibrant
elogiu abnegației și dlrzeniei cu
care s-au luptat fiii țării imbrăcați in haină militară. Astfel,
ziarul sovietic „GRAIUL NOU"
releva, la 31 martie 1945, că
ostașii unui corp de armată
român fuseseră citați printr-un
ordin de zi al Comandamentu
lui Suprem Sovietic, subliniind :
„Prin înalta prețuire de care
s-au făcut demne, trupele româ
nețti de sub comanda generalu
lui de corp de armată Dăscălescu se găsesc alături de cele
mai glorioase unități sovietice.
Citarea lor se răsfringe asupra
întregii armate române, asupra
întregului popor român. Ea este
recunoașterea contribuției aduse
prin singe ți luptă grea de ar
mata română la nimicirea duș
manului comun, hitlerismul,
condiție neapărată pentru a des
chide lumii posibilitatea ațezării
ei definitive pe temeliile păcii,
democrației și libertății".
La aproape o lună de la de
clanșarea revoluției, în momen
tele în care se desfășurau aspre
bătălii pentru eliberarea Tran
silvaniei de nord-est, smulsă
din trupul țării prin odiosul dic
tat de la Viena, POSTUL DE
RADIO NEW YORK relata, în
tr-o emisiune din 18 septembrie
1944 : „Dezastrul german din
România a pecetluit soarta ar
matelor Relch-ului din Balcani.
Prin trecerea României de par
tea aliaților. Germania este
amenințată din sud-est, iar Un
garia se află in propui prăbuți
rii. Drumul din sud-est care
duce la Budapesta, Praga șl
Viena este deschis, căci germa
nii nu mai au în aceste direcții
nici o apărare și nu mai pot
concentra noi trupe. Este deci
legitim ca poporul român si
aibă In momentul de față un
sentiment da satisfacție, căci
România are o contribuție în
semnată la grăbirea sfirțitului.
Este o contribuție de care po
porul român poate să se feli
cite".
Analizînd în ședința unei eomisiuni militare din cadrul Con
ferinței de pace de la Paris, la
15 septembrie 1940, aportul ro
mânesc la obținerea victoriei
împotriva fascismului, generalul
cehoslovac H. PIKA sublinia :
„Cred ci noi, militarii, vom da
ce se cuvine României noi și
democratice, care din prima zi
a ruperii cu Germania a arun
cat în luptă contra Axei tot po
tențialul său uman, cit ți ma
terial ți economic". într-un dis
curs ținut în cadrul aceleiași
conferințe de pace, delegatul so
vietic A. I. VÎȘINSKI remarca
la 13 august 1946 că intrarea
României în rîndul coaliției an-

tihitlerlste a avut loc într-o
perioadă in care „nu erau încă
evidente perspectivele desfășu
rării viitoare a evenimentelor
militare și cind soarta Germa
niei era departe de a fi clară".
încă din vremea războiului
antihitlerist și in perioada ur
mătoare, contribuția românească
la infringerea fascismului a fost
apreciată ca situindu-se pe locul
al IV-lea in cadrul efortului
general al popoarelor coaliției
antihitleriste. RADIO LONDRA
considera, astfel, într-o emisiu
ne din 7 ianuarie 1945, că „din
tre națiunile care luptă împo
triva
Germaniei
hitleriste,
România se situează azi in al
patrulea rind în ceea ce pri
vește numărul de ostați care
participă la bătălia de distruge
re a nazismului". O opinie care
era Împărtășită și de alte pu
blicații, precum ziarul italian
„UNITA", care la Începutul ace
luiași an aprecia că românii
„contribuie la războiul împo
triva Germaniei cu o importan
ță de rangul al patrulea, prin
tre cei care luptă împotriva
Germaniei". Examinarea atentă
a consecințelor uriașe ale revo
luției române pentru desfășura
rea războiului, a efortului mi
litar, economic și financiar al
României pe frontul antihitle
rist indrituia POSTUL DE RA
DIO PARIS să precizeze la 13
ianuarie 1940 : „Franța soco
tește că România a adus prin
contribuția ei o scurtare a
războiului de cel puțin 6 luni".
Comportarea vitejească pe
front a armatei române a fost
însoțită în permanență de com
portamentul omenos față de
populația civilă din localitățile
eliberate de armata română. Sînt
deosebit de grăitoare scrisorile
de mulțumire adresate unităților
românești de locuitorii unor așe
zări (comune ori orașe) din Un
garia și Cehoslovacia. Astfel, la
11 decembrie 1944, autoritățile
din comuna ungară ABONY
scriau armatei române: „Cu con
cursul armatei si comandamen
tului român am putut pune in
stare de funcționare uzina elec
trică din comuna Abong. Prin
amenajarea drumului ți prin
menținerea ordinii interne s-au
făcut mari servicii comunei noas
tre. Conduita ostașilor români
a fost demnă de fiii unui popor
de cultură. Din partea locuitori
lor comunei nu s-au făcut plingeri contra conduitei ostaților
români, ba chiar populația a
fost aceea care i-a îndrăgit și a
ajuns să-i iubească. Noi, care
din partea reprezentanței comu
nale am avut contact direct cu
autoritățile militare române, de
asemenea, am constatat cu orice
ocazie că ostațul român nu ne
este dușman, ci prietenul și bi
nevoitorul nostru. Autoritățile
locale militare ți civile au lu
crat tn deplină înțelegere, iar
comuna poate mulțumi mult
pentru menținerea ordinii șl dis
ciplinei. Recapitulînd cele de
mai sus, declarăm ci armata
română, civilizată, cunoscută de
noi, a binemeritat dragostea,
stima ți recunoștința populației
maghiare".
Sentimente identice trăiesc șl
în paginile altor scrisori asemă
nătoare, in care se exprimă mul
țumiri pentru ajutorul acordat
populației civile.
„Comuna
noastră — scriu autoritățile co
munale din FARMOS (Ungaria)
comandantului regimentului 23
infanterie — de cind a năvălit
furtuna războiului peste noi,
din toate armatele care au tre
cut nici una nu a fost cu atita
inimă ți înțelegere față de
populația noastră ca unitatea de
sub comanda dumneavoastră,
care atit a fost de bună ți de
umani, pină la ultimul soldat,
Incit populația noastră întot
deauna numai cu drag ți cu
mulțumire o să se gindească la
domnul comandant ți la toți
soldații de sub comanda dum
neavoastră".
La rîndul lor, autoritățile din
LUCENEC (Cehoslovacia), refe
rindu-se la trupele românești
cantonate aici citeva zile, remar
cau faptul că „in tot acest timp
au avut o purtare frumoasă cu
cetățenii*. Iar cele din orașul
BREZNO subliniau că trupele
române, în trecere prin oraș,
„s-au purtat cu populația civilă
a orașului foarte bine, tratind-o
ca adevărată aliată, fără să
producă vreo stricăciune sau ne
plăcere vreunuia din cetățenii
acestui oraș".

Pentru vitejia, abnegația și omenia dovedite în cursul războ
iului antihitlerist, pentru marcanta contribuție la infringerea
fascismului, ostașii României au revenit in țară cu fruntea sus,
defilind pe sub Arcul de Triumf, la prima aniversare a lui
23 August, cu conștiința datoriei plenar îndeplinite, cu sen
timentul de a fi scris o nouă pagină de glorie in îndelungata
Istorie românească.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
AU INAUGURAT LUCRĂRILE DE CONSTRICȚIE A CENTRULUI CONSILIILOR
NAȚ IONALI- ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOIUTIONARE

tare din pag. I)

foit relevat faptul că întregul
lex este dotat cu instalații tnode înalt nivel tehnic, ce asio calitate optimă a acusticii,
natului, transmisiilor de radio
eviziune, precum șl posibilități
aducere simultană in mai multe
și de afișaj electronic.
fost examinate, totodată, proe de amenajare, în aceeași
a unul lac cu suprafața de 145
setare si a unui parc de agrede 50 de hectare, ce vor inteîoua clădire intr-un cadru napitoresc. Lacul, la realizarea
a se înregistrează de pe acrim
irl înalte de lucru, va repre— prin volumul său de 10 mie de metri cubi de apă — cea
doua mare acumulare de apă
pitaleî, după lacul Dîmbovița,
ngă funcționalitatea hidrotehniicul și-o va adăuga gi pe aceea
ivă și de agrement.
zarășului Nicolae Ceausescu și
ășei Elena Ceaușescu le-a fost
■ntat modul in care urmează să
afăptuite proiectele, soluțiile
ce preconizate pentru realizaibiectivelor ce compun compleie la Văcărești.
aplauzele și ovațiile celor pre, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
ăja- Elena Ceaușescu, invitați
rimetrul în care se execută tur1 fundațiilor noii clădiri, au
t la temelia construcției cilinde oțel inoxidabil conținind
imentul pe care se află scris vitul mesaj ce va purta prin
mărturia clipelor memorabile
Începe să fie pusă în operă o
și impresionantă ctitorie a aceslorioase epoci. Semn al inauguoficiale a lucrărilor, tovarășul
ae Ceaușescu și tovarășa Elena
șescu eu turnat simbolic cîte o
de beton la fundația clădirii,
entul solemn a fost marcat de
tlaste urale și aclamații.
ele de constructori, împreună
iiile de locuitori ai orașului au
îdat îndelung, au scandat cu
re „Ceaușescu — P. C. R.“,
ușescu și poporul!". Ei au exat și în acest fel aprobarea dea tuturor cetățenilor față de
ul program de sistematizare,
ire si înfrumusețare a Bucuului, atașamentul deplin fată de

politica partidului si statului de
dezvoltare economico-socială a țării,
de înflorire a tuturor localităților și
județelor patriei noastre socialiste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului s-au îndreptat apoi spre
vastul șantier de amenajare com
plexă a rîului Dîmbovița, o altă cti
torie reprezentativă a epocii de
mărețe înfăptuiri inaugurate de cel
de-al IX-lea Congres al partidului.
Albia nouă a rîului, pe întregul său
parcurs urban, oferă acum imaginea
unei amenajări hidrotehnice de mari
proporții, de o deosebită funcționa
litate și frumusețe. Este si aceasta
o contribuție substanțială la opera
de modernizare urbanistică a Capi
talei și, totodată, o mărturie a for
ței și capacității creatoare a poporu
lui român, a potențialului mereu
sporit al economiei noastre socia
liste.
Vizita a început la podul Mihai
Bravu, loc ce oferă o imagine pa
noramică a parcursului înnoit al
Dîmboviței, precum și a zonelor în
vecinate.
împreună cu specialiștii prezențl
aici, au fost examinate aspecte ale
amenajării Lacului Văcărești și par
cului ce va lua ființă în imediata sa
vecinătate.
Parcurgînd traseul Dîmboviței spre
ieșirea din București, coloana ofi
cială de mașini s-a oprit, apoi, la
podul Vitan. Ca și celelalte 11 po
duri din perimetrul urban al muni
cipiului, podul Vitan, cel mai mare
dintre ele, a fost construit într-un
timp record. Cu o deschidere cen
trală de 17 metri și două deschideri
laterale de 15,5 metri, podul Vitan,
adevărată lucrare de artă, un mono
lit în formă de boltă, este destinat
să faciliteze navigația, una din vi
itoarele funcțiuni ale Dîmboviței, aceea de agrement nautic. Fiecare
din podurile ce compun salba urba
nă prezintă o linie distinctă, răspunzind necesităților traficului și con
ferind peisajului un plus de frumu
sețe.
A fost vizitat apoi, pe malul sting
al rîului Dîmbovița, nodul hidroteh
nic de la punctul „Sere", situat la
circa 800 metri în aval de podul Vi
tan. Secretarul general al partidului
a fost infofmat că atit în aval, cit
și în amonte de această lucrare hi
drotehnică. recent pusă în funcțiu

ne. au fost finalizate casetele colec
toare de ape uzate, drenul destinat
să preia și să reglementeze nivelul
apelor freatice, precum și cuva de
apă curată, ceea ce a permis ca, în
tr-un timp foarte scurt, pe albia
nouă a Dîmboviței să curgă apa lim
pede. Paralel cu lucrările de ame
najare complexă a Dîmboviței, s-a
realizat și sistematizarea rețelelor edilitare din zonă, importante forța
umane și mecanice fiind acum con
centrate la montarea conductelor de
termoficare, de apă industrială, a
cablurilor electrice, ce subtraversează albia rîului.
La nodul hidrotehnic Popești și In
alte puncte de lucru ale vastului
șantier, secretarul general al parti
dului a făcut recomandări menite să
faciliteze grăbirea ritmului de exe
cuție, a dat indicații privind ame
najarea malurilor, a construcțiilor
ce urmează să fie ridicate în aceas
tă parte a BucurCștiului.
în drum spre centrul orașului, au
fost străbătute cîteva cartiere noi, în
care au fost construite în ultimele
două decenii mii de apartamente,
ilustrînd
semnificativ amploarea
deosebită a programului construcții
lor de locuințe aflat în curs de în
făptuire în Capitală.
Pe întregul traseu, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați cu entu
ziasm de mii de bucureșteni.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului s-au oprit apoi în piața
ce marchează punctul terminus al
bulevardului „Victoria Socialismului".
Au fost examinate aici, împreună
cu edilii orașului, modul de reali
zare a proiectelor, stadiul lucrărilor
la diferite obiective social-culturale
și blocuri de locuințe aflate în con
strucție pe noul bulevard.
Retine atenția în mod deosebit
preocuparea de a se asigura o arhi
tectură viguroasă și armonioasă în
tregului ansamblu care conturează
noul și elegantul bulevard, da evi
dentă originalitate urbanistică.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări și a apreciat activi
tatea constructorilor, cerînd să se
acționeze pentru finalizarea într-un
timp cit mai scurt a lucrărilor.

In
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, cu ceilalți
tovarăși din conducerea partidului
și statului au făcut o vizită pe șan
tierul de construcție a Casei Repu
blicii.
Această operă arhitectonică monu
mentală se află într-un stadiu avan
sat de construcție. Mindri de marea
cinste ce le revine de a înălța acest
impunător edificiu, constructorii —
muncitori, proiectant!, ingineri, arhitecți — au întîmpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu cu cele mai alese
sentimente de stimă și prețuire, exprimindu-și profunda recunoștință
pentru sprijinul permanent, pentru
indicațnle și orientările date cu pri
lejul numeroaselor vizite efectuate
in timpul înălțării acestui edificiu,
definitoriu pentru epoca pe care o
trăim.
La diferite niveluri ale Impunăto
rului edificiu, au fost vizitate spații
cu diverse destinații, marile saloane
și săli de lucru. S-a evidențiat fap
tul că la o mare parte din supra
fața clădirii lucrările de construcție
sint terminate. S-a evidențiat faptul
că se află in plină desfășurare și fi
nisare lucrările de ornamentare in
spațiile destinate activităților prin
cipale și s-a trecut la montarea și
amplasarea elementelor funcționale
și decorative in toate zonele clădi
rii. Se disting încă de pe acum
estetica deosebită, precum și măies
tria executării acestor importante
lucrări.
In cadrul dialogului cu specialiștii
s-a subliniat că pentru a impiima
un ritm mai rapid lucrărilor de con
strucție și a asigura o calitate su
perioară acestora au fost utilizate
procedee tehnologice moderne și
eficiente, folosindu-se pe scară
largă ansamble și subansamble con
fecționate în ateliere și uzine, ma
șini și utilaje de mare randament
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind realizările de pînă acum, a
cerut constructorilor să-și concen
treze eforturile pentru grăbirea rit
mului de construcție și înfrumuse
țare în continuare a spațiilor interi
oare. S-a indicat, îndeosebi, să fie
folosit din plin timpul favorabil
pentru terminarea lucrărilor exteri
oare.
De pe terasa ultimului nivel
al
Casei
Republicii,
tovarășul

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, toți cei prezenți au
admirat perspectiva oferită de
marele bulevard „Victoria Socialis
mului". Pe această mare arteră a
Bucureștiului se află în construcție
și alte edificii social-culturale de o
deosebită importanță, între care Bi
blioteca Națională, iar recent s-a
hotărît și construirea Centrului Na
țional de Cultură și Educația
„Cîntarea României". Au fost date
explicații și în legătură cu alte
obiective de anvergură aflate în
construcție în apropierea Casei
Republicii, între care Casa Ști
inței. Culturii și Invățămîntului. pre
cum și sediile unor ministere, ale
unor instituții centrale și organiza
ții obștești.

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
tovarășa Elena Ceaușescu au anali
zat. și cu acest prilej, modul cum
urmează să fie transpuse in practică
proiectele, făcînd. de asemenea, o
serie de recomandări specialiștilor
cu privire la viitoarele construcții.
Vizitarea marilor obiective din
Capitală, prilejuită de inaugurarea
lucrărilor de construcție la Centrul
Consiliilor Naționale ale Democrației
Munci torești-Revoluționare, orientă
rile și indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu constituie un
puternic și mobilizator imbold pen
tru munca miilor de constructori de
pe șantierele de investiții, a tu
turor oamenilor muncii de pe întreg
cuprinsul țării, care își intensifică
eforturile în vederea obținerii unor
rezultate cit mai bune în producție.

a unor realizări de prestigiu In în
trecerea socialistă.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați din nou,
cu deosebită însuflețire de construc
tori, de un mare număr de bucuresteni aflați la acea oră pe marile ar
tere ale Capitalei.
Și această vizită, care a pus preg
nant în evidență mari și reprezenta
tive înfăptuiri ale socialismului, a
demonstrat grăitor că, la a 44-a ani
versare a măreței victorii din Au
gust 1944. poporul român se înfăți
șează strîns unit în jurul partidului,
al secretarului său gerwSffel, mîndru
de creațiile sale, hotărît să-și pună
toate forțele în slujba îndeplinirii
obiectivelor stabilite de Congresul al
XlII-lea și Conferința Națională ala
partidului, spre propășirea și înflo
rirea patriei noastre socialiste.
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ÎN ZOOTEHNIE

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
- realizată integral, la înalt nivel calitativ!
întreprinderea de construcții na
vale și prelucrări la cald din Drobeta-Turnu Severin este o unitate
modernă, care și-a ciștigat un bine
meritat prestigiu pe piața externă
prin calitatea produselor pe care le
realizează și promptitudinea cu care
iși onorează obligațiile contractuale.
Prevederile de plan pe luna august
sînt și ele deosebit de mobilizatoare,
așa că întregul colectiv și-a luat un
angajament deosebit : în fiecare zl
să se realizeze o producție mai mare
față de ziua precedentă.
Și, intr-adevăr, in prima jumăta
te a lunii august s-au obținut zi de
zi producții tot mai mari. La nave
le lansate se fac acum ultimele
verificări și peste puțin timp vor
porni către beneficiari. Pe cala de
montaj se lucrează la alte nave,
după un program riguros urmărit pe
faze de execuție. Pretutindeni se
muncește intens, bine organizat, in
tr-un ritm care se amplifică necon
tenit.
— Prin tot ce facem, zi de zl, ne
spune inginerul Stelian Stăncioiu,
directorul întreprinderii, ne-am pro
pus să realizăm nu numai produse
mai multe, ci și de calitate mai
bună. In realizarea sarcinilor de
plan pe acest an avem deja un avans
ciștigat, pe care sîntem hotărîțl nu
numai să-l menținem, ci chiar să-l
mărim. Aceasta în perspectiva înde
plinirii cu cel puțin două luni mal
devreme a prevederilor actualului
cincinal. Pînă Ia această dată am li
vrat la export, peste prevederile de
plan, două șalande de cite 600 mc
fiecare. Aceasta înseamnă, după cal
culul nostru, că avem un avans de
aproape un trimestru in onorarea
contractelor pe acest an cu partene
rii externi.
Este vorba, așadar, de o valoroa
să experiență în realizarea produc
ției de export care s-a acumulat in
timp in această unitate. Astfel, în
treaga activitate a fost regîndită și
organizată la nivelul sarcinilor și
exigențelor actualului cincinal, a
cerințelor mereu sporite ale benefi
ciarilor interni și partenerilor ex
terni. Au fost reproiectate și reor
ganizate mai multe linii de fabrica
ție. S-a trecut la o nouă structură
a echipelor, în funcție de nivelul
de calificare al oamenilor și com
plexitatea lucrărilor pe care le au de
realizat. In fiecare secție s-au for
mat brigăzi complexe, alcătuite
din oamenii pregătiți să realizeze,
la un nivel calitativ superior, noile
produse. Cadrelor tehnice și munci
torilor cu înaltă calificare li s-au
repartizat teme de studiu, cu terme
ne precise de finalizare, potrivit obiectivelor propuse prin programul
de modernizare și Înnoire a pro
ducției.
— Șalandele de 600 mc pentru ex
port — precizează directorul unității
— le executăm prin aplicarea pe
calculator a metodei drumului critic,
ceea ce ne-a permis să obținem un
important spor de producție, con
comitent cu reducerea cheltuielilor
materiale. Am trecut, de asemenea,
la debitarea automată a reperelor
pentru corpul navelor, după pelicu
lă și la sudarea automată șl semi-

automată in mediul de bioxid de
carbon. Avantajul este evident : nu
mai prin aceste procedee obținem
un spor de producție-marfă de peste
20 milioane lei.

Inginerul Ion Popescu, șeful sec
ției corp nave, se referă la o moder
nă tehnologie de lucru care a fost
pusă la punct de oamenii de aici și
care asigură o înaltă productivitate

/

La Întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald, din DrobetaTurnu Severin, noi nave tint gata de a fi expediate partenerilor de peste
hotare
Foto: S. Cristian

La navele de 7 000 tdw și șalande
le de 600 mc — produse destinate
exportului — prin soluțiile tehnice
concepute și aplicate (65 numai în
actualul cincinal) s-a scurtat con
siderabil ciclul de fabricație : la na
vele de 7 000 tdw cu aproape 3 luni
și jumătate. Aceasta înseamnă
ritm mai accelerat de fabricație,
număr mal mare de nave realizate
lntr-un an.

a muncii. „Pe cala de montaj — pre
cizează interlocutorul — tabla nu
mai ajunge simplă, cum se intimpla
pină nu de mult. Este trecută mai
jntii prin stația de sablare, primește
apoi două straturi de pasivant. Ur
mează trasajul, debitarea și asambla
rea. După ce a dobîndit forme geo
metrice — adică volume și semivolume — se mai face o vopsire in
terioară și exterioară și ajunge pe

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute, in întrecerea socialistă
pe șapte luni care au trecut din acest an, de colective fruntașe de oameni
ai muncii din intreprinderi industriale, construcții, transporturi, unități
agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor
de servicii.
Pe baza acestor rezultate și a punctajului general stabilit in raport cu
realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, la sfirșitul lunii iulie pe primele locuri s-au situat :

IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electrocentraie Porțile de Fier. DrobetaTurnu Severin.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Rimnicu Vilcea.
Locul III : întreprinderea electrocentrale ..Bistrița", Piatra Neamț.

ÎN INDUSTRIA
METALELOR NEFEROASE
ȘI RARE
Locul I : întreprinderea ide alu
miniu Slatina.
Locul II : întreprinderea de alumină Oradea.
Locul III : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
SI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Mina Deva, județul Hu
nedoara.
Locul II : Mina Baia Sprie. jude
țul Maramureș.
Locul III : Mina Coranda Certej,
județul Hunedoara.
.

pe șapte luni ale anului

IN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI
ȘI A GAZULUI METAN
Locul I : Schela de foraj Scăienl,
județul Prahova.
Locul II : Schela de foraj Melinești. județul Dolj.
Locul III : Schela de foraj Tlrgu
Ocna, județul Bacău.

Locul I : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.
Locul II : întreprinderea „Re
laxa" Mizil, județul Prahova.
Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Rădăuți, jude
țul Suceava.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE
ȘI MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME,
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj.
Locul II : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rîmnlcu Sărat, județul Buzău.
Locul III : întreprinderea „Hidro
mecanica" Brașov.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE.
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița.
Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.
Locul III : întreprinderea „Electrotimiș".
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI —
ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea mecanică
pentru agricultură Roșiori de Vede,
județul Teleorman.
Locul II : întreprinderea de pie
se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică Satu Mare.
Locul III : întreprinderea de uti
laje miniere Rogojelu, județul Gorj.

Panoul fruntașilor

ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — LÎNA

Locul I : întreprinderea „Liber
tatea", Sibiu.
Locul II : întreprinderea de
ștofe „Dorobanțul" Ploiești.
Locul III ; întreprinderea „Mun
ca textilă" București.

IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt.
Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani, județul Vrancea.
Locul III : întreprinderea de
confecții „Steaua Roșie" Sibiu.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI.
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR
ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru
Industrializarea sfeclei de zahăr
Buzău.
Locul II : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Roman, județul Neamț.
Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI
SPECIALIZAT PENTRU
AGRICULTURA
Locul I : întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Buzău.

Locul II : întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Călărași.
Locul III : întreprinderea de
transport specializat pentru agri
cultură Cluj.

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — DEPOURI
DE CALE FERATA
Locul I : Depoul de cale ferată
Adjud, județul Vrancea.
Locul II : Depoul da cale ferată
Sibiu.
Locul III : Depoul de cale fe
rată Dej-Triaj, județul Cluj.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
Locul I : întreprinderea de trans
port auto Dîmbovița.
Locul II : întreprinderea de
transporturi auto București.
Locul III : întreprinderea de
transporturi auto Sibiu.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata pentru mărfuri textile-incălțăminte Constanța.
Locul II : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru produse alimentare București.
Locul III : întreprinderea comer
țului cu ridicata pentru mărfuri
metalo-chimice Timișoara.
IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea eco
nomică de odihnă Sinaia, județul
Prahova.
Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Borsec, județul Har
ghita.
Locul III : Oficiul național de
turism „Carpați", județul Brașov.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană Buzău.
Locul II : Baza județeană Tulcea.
Locul III : Baza județeană Giur
giu.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI
IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea pentru
administrația clădirilor București.
Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Foișor — București.
Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Colentina — București.

cala de montaj In bloc-secțll de plnă
la 45 de tone".
Șeful de echipă Tănase Iacobescu,
din secția mecanică-tubulatură, îm
preună cu oamenii săi, lucrează la
centrarea liniei de axe. „Noi mon
tăm totul, ne spune. Montăm tubu
latura încă din faza de secții de vo
lum. realizăm toate modulele și
agregatele conform desfășurătoare
lor de pe calculator. Centrarea
liniei de axe este o operație
care trebuie făcută cu multă gri
jă. începem lucrarea de la axul
port-elice. în funcție de aceas
ta centrăm arborele intermediar și
motorul principal. Toate trei trebuie
să se alinieze pe o axă imaginară și
aceasta înseamnă maximă precizie.
Abaterile nu trebuie să depășească
o sutime de milimetru. Altfel, apar
trepidații care pot avea efecte ne
gative asupra navei în ansamblu,
cit și a randamentului ei In exploa
tare. De aceea pentru noi sutimea de
milimetru a devenit o unitate cu
rentă de măsură".
Inginerul-șef. cu pregătirea fabri
cației, Mihai Bușoi, ne vorbește des
pre atelierul de proiectare, saturări,
agregatizări și modulizări, care, cu
cîțiva ani în urmă, încă nu exista.
Proiectanții și tehnologii de aici, in
frunte cu șeful atelierului, inginerul
Virgil Bizdoacă, prin soluțiile teh
nice elaborate au adus multe îmbu
nătățiri la tancurile maritime de
7 000 tdw, șalandele de 6 600 mc, ma
caralele de 25—32 tone-forță, remor
cherele de 2X1 200 CP. „Dacă nu s-ar
fi recurs Ia saturări centralizate, la
modulizări și agregatizări — ne
spune șeful atelierului — ar fl În
semnat să batem pasul pe loc. adi
că să lucrăm cu vechile norme de
productivitate, ceea ce ar fi Însem
nat un minus de producție. Pr.ntr-o
astfel de organizare, la unele opera
ții productivitatea s-a dublat. Si, bi
neînțeles, a sporit considerabil cali
tatea".
z
Firește, preocupările colectivului
de aici pe linia modernizării și Înnoi
rii producției sînt mult mai largi.
Pistoanele pentru motoare nava
le de mare capacitate se execută
prin extrudare la cald. Se pun la
punct ultimele detalii la o nouă teh
nologie de matrițare a arborilor co
tiți. în cadrul secției corp-nave se
va trece, curînd, Ia construcția pri
mei linii automate de asamblat și
sudat secții-plan. Se lucrează intens
Ia primul cargou de 2 500 tdw, care
inaugurează navele cu provă cu
bulb : „Cargoul pe care îl facem
acum, ne spune maistrul Ștefan Paleacu, este o navă multifuncțională,
concepută după cele mai avansate
tehnologii".
Toate aceste preocupări vizează,
de pe acum, producția anulfii viitor,
cînd ritmurile de fabricație vor fi,
prin toate • aceste modernizări și
înnoiri, mult mai Înalte. Avlnd tn
vedere avansul pe care l-au dobîndit, navaliștii de aici și-au propus
un obiectiv mobilizator : depășirea
sarcinilor de export pe acest an cu
100 milioane lei.

Virqlllu TATARU
- corespondentul „Scînteîi*

BACĂU : Crește
productivitatea muncii
în întrecerea ce o desfășoară in
cinstea zilei de 23 August, colec
tivele de oameni ai muncii din
industria județului Bacău înscriu
zilnic noi și remarcabile succese in
realizarea planului la producția fi
zică. Astfel, in perioada care a
trecut din acest an au fost reali
zate suplimentar la producția fizi
că circa 2 000 armături industria
le din fontă, 1 500 tone cărbune
brun, 2 900 tone fenol, 8 800 mc
cherestea, mobilier din lemn in va
loare de 35 milioane lei, confecții
textile in valoare de 13 milioane
lei și alte produse solicitate de be
neficiarii interni și partenerii de
peste hotare. Din datele statistice
rezultă că de la începutul anului
s-a realizat o producție-marfă mai
mare cu aproape 700 milioane Iei
față de cea obținută în perioada
corespunzătoare a anului trecut,
întregul spor de producție s-a rea
lizat pe seama creșterii producti
vității muncii. Pînă vineri. 19
august, 21 de unități economice au
raportat îndeplinirea înainte de
termen a sarcinilor de plan pe pri
mele 8 luni ale acestui an, creîndu-și astfel condiții pentru obți
nerea pînă la finele lunii a unei
producții suplimentare în valoare
de circa 500 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

Programe chibzuite, care prind via\
Rememorări necesare. In
noiembrie 1981. intr-o plenară a Co
mitetului județean Buzău al P.C.R.,
s-a dezbătut și adoptat un vast pro
gram de măsuri pentru redresarea
activității din zootehnie. Multe dintre
aceste măsuri și-au demonstrat efi
ciența. în numeroase unități. Este
cazul cooperativelor agricole Smeeni.
Padina. Pogoanele. Gherăseni. Pîrscov. Brăiești.
Glodeanu-Siliștea,
Podgoria. Puiești, Brădeanu. I.A.S.
Buzău ș.a., unde zootehnia a devenit
un sector rentabil. Alte măsuri, neavind un corespondent direct în pla
nul de stat in profil teritorial, au
constituit doar „jumătăți de măsu
ră". retranscrise an de an in noi pro
grame. acoperite faptic doar parțial.
Cu prilejul a nenumărate analize,
făcute in variate forme și Ia dife
rite niveluri, s-a arătat că situația
nesatisfăeătoare din sectorul crește
rii animalelor se datorează, in mare
măsură, stilului defectuos de muncă
al unor organe și organizații de
partid, al organelor agricole județe
ne de specialitate, consiliilor agro
industriale. conducerilor de unități șl
ferme.
Firește, cînd este vorba de redre
sarea zootehniei rezultatele specta
culoase nu pot apărea într-un timp
scurt, mai ales In ce privește creș
terea taurinelor, sector unde acest
proces poate dura 4—5 ani. Cert este
că anul agricol 1988 oferă condiții
deosebit de favorabile in această
direcție.

Semne bune anul are I
Mulți conducători de unități, tnvățind
din experiența tristă a iernii trecute,
cînd au fost nevoiți să cumpere din
alte județe si cu cheltuieli foarte mari
fin și coceni, pentru a reuși să hră
nească animalele pînă au fost scoa
se la pășunat, au acționat mai ener
gic pentru strîngerea furajelor ne
cesare. Ca atare. în 'bazele furajera
au fost depozitate cu 50 200 tone fin,
16 600 tone grosiere șl 54 200 tone
suculente mai mult față de aceeași
perioadă a anului trecut. De ase
menea. resursele existente asigură
depășirea necesarului cu 5 la sută
la fîn, 10 la sută la grosiere și 15 la
sută la suculente. Renunțindu-se la
„duhul blîndeții". la stilul „om mai
vedea și te-om ajuta de la cei care
au strins mai multe furaje", fiecare

unitate a fost determinată să-și asi
gure cantitățile necesare și chiar
cantități suplimentare. Organizarea
unui pășunat rațional în cele 600 ta
bere de vară și stîni, deplasarea a
peste 300 000 ovine și 43 000 bovina
in zona colinară și de munte a jude
țului, îmbunătățirea activității de
reproducție și selecție, a asistenței
sanitar-veterinare au contribuit, in
ultimele 4 luni, la reducerea pier
derilor de animale și creșterea sub
stanțială a producțiilor de lapte șl
carne. Un al doilea argument îl con
stituie culturile duble și succesive
de furaje. înființate pe mari supra
fețe. a căror recoltare a început, estimindu-se producții superioare ce
lor planificate. Pentru ridicarea ca
lității furajelor însilozate. în toate
unitățile agricole s-a generalizat fo
losirea „lactosilului", produs de asociația economică intercooperatistă
Poșta Cilnău. S-a prevăzut, totoda
tă. amonizarea a cel puțin 5 000 tone
de paie pînă la 31 august a.c. „Asi
gurarea unei baze furajere îndestu
lătoare. care să corespundă cerințe
lor atît din punct de vedere cantita
tiv. cit și calitativ, rămine în con
tinuare un obiectiv prioritar — ne
precizează medicul veterinar Florin
Nedelcu. director cu zootehnia la
direcția generală a agriculturii. Cimpul ne oferă mari resurse furajere,
pe care urmărim să le sțringem in
tegral. Deja peste 80 la sută din
producția lucernierelor a fost depo
zitată sub formă de fin. iar în această săptămînă s-a declanșat coa
sa a doua pe tinetele naturale din
zona de munte, unde estimăm o re
coltă de peste două ori mal mare
decît cea obținută in 1987".

In obiectiv - realizarea
efectivelor și ameliorarea
potențialului productiv al
animalelor. Deșl efectivele de
animale sînt mai mari decît cele
înregistrate la recensămlntul din
februarie a.c.. totuși pe județ
planul pe 7 luni nu s-a realizat cu
27 200 bovine, 9 500 porcine, 95 800
ovine și caprine. Această situație se
datorează deficiențelor ce mai per
sistă în activitatea de reproducție și
selecție ; insuficienței preocupări
pentru creșterea tineretului de înlo
cuire. ceea ce a determinat menți
nerea In efective a unor animale bă-

trîne, cu tulburări de repro
neproductive, nerespectării te
giilor de întreținere și creștere
malelor. în cazul conduceriloi
cooperative agricole, cum sîi
de la Luciu. Știubeiu. Mlh
Scorțoasa. Ziduri. Chiojdu. P<
Racovițeni. Lopătari. Movila E
și Grebănu, nu se poate vorb
de o crasă lipsă de răspundei
oarece aici, în primul trimestn
înregistrat pierderi prin mor
și sacrificări între 50 și 100
la bovine și 400—1 000 la ovin
au influențat negativ creștere!
tivelor. producția animalieră
dețulul și. implicit, livrările 1
dul de stat.
Măsurile recent stabilite,
de întreținere mai bună a
malelor. precum și furaj ar<
corespunzătoare asigură rea
programului de reproducție
stoc de gestații care va cond
obținerea unui număr sporit d
duși și a unor producții supi
de lapte și carne. La toate i
trebuie adăugat și faptul, dt
importantă pentru realizarea
tivelor. că modalitățile inreg
în ultimele 4 luni sînt în dese
la toate speciile de animale.
Dacă în ce privește asigurar
zei furajere pentru apropial
rioadă de stabulație se poate
cia că nu mai sint probleme,
pun însă unele măsuri tehnice
nizatorice care să asigure fo
acestor furaje numai preparat
formă de furaj unic, conform
lor stabilite. De asemenea, rea
integrală a programului de
trebuie urmărită îndeaproape,
mitent cu Înlocuirea efectivei
bătrinite. neproductive. Mai n
orieînd. în acest an. implicare
cialiștilor din unități și din cel
stațiuni de cercetare trebuie
spună cuvîntul în ce privește
liorarea potențialului prodw
animalelor, furajele și capa
de cazare fiind deja asigurat
impune ca in toate unitățile
întronată o disciplină fermă,
mitent cu întărirea răspunderi
mitetelor comunale, ale organi:
de partid, ale consiliilor agrr
triale față de realizarea lnteg
planului pe 1988 și a progr
de redresare a zootehniei.

Stelian CHIPEȘ
corespondentul „S<

Lucerna să fie strînsă
în primul rînd pentru fînare
GIURGIU :

Cu toate că tn ultimii 2—3 ani, In
sectorul vegetal județul Giurgiu a
obținut rezultate bune, care normal
trebuiau să se regăsească pozitiv și
asupra creșterii efectivelor și a pro
ducțiilor. animaliere, lucrurile nu
s-au întîmplat așa. Unele cooperati
ve agricole, cum sîfit cele din Trestieni. Grădinari, Ghizdaru, Buturugeni, Stoenești-Călugăreni, Frasinu,
Dărăști, au restanțe mari la produc
ția de lapte. Și alte asemenea situa
ții au determinat ca pe ansamblu
pe cele 7 luni din acest an, județul
să nu-și poată onora sarcinile la
fondul de stat la lapte decît In pro
porție de 65 la sută. în ultimii ani
atît direcția agricolă județeană, cit
și conducerile multor unități agrico
le nu au urmărit ca suprafețele des
tinate bazei furajere să fie folosite
rațional. S-a apreciat că lucernierele
au imbătrinit și nu s-au întreprins
măsuri hotărîte in vederea întineririi
acestora. Ca atare, randamentul de
masă-verde la hectar este scăzut
Și alte cauze — neglijarea recoltă
rii la timp și consumarea masei-verzi
în furajarea curentă a animalelor
— au determinat ca la această dată
balanța furajelor să fie deficitară.
Astfel, la fîn s-au depozitat doar
51 200 tone din cele 65 000 tone pla
nificate a se realiza pină la 15 au
gust, iar la suculente — 93 900 tona
— 96 Ia sută din planul perioadei.
Adevărat, in unele unități agricole,
cum sînt cele din consiliile agroin
dustriale Putineiu. Vedea, Izvoarele
și Ghimpați, s-au asigurat cantități
mari de furaje. în consiliul Vedea,
spre exemplu, din cele 2 000 tone fîn
prevăzut in plan, au fost depozitate
peste 1 800 tone și sînt încă rezerve
pentru a se depăși cu mult aceste
cantități. Inginerul Cosma Măroiu,
președintele cooperativei agricola
Găujani, ne spune că unitatea a de
pozitat 1 100 tone fîn. ceea ce în
seamnă că aici planul de furaje ne
cesare pentru hrana animalelor în
perioada de stabulație este aproape
îndeplinit. „Dar nu ne oprim la ni
velul planului, spune interlocutorul
nostru. Continuăm să sțringem și să
depozităm tot ceea ce oferă cimpul:
iarba de Sudan, fîn de trifoliene,

prin executarea celei de-« patra
coase".
Pentru a Ilustra mal convingător
ce înseamnă preocuparea pen
tru asigurarea furajelor, prezentăm
situația din două cooperative agri
cole — Gogoșari șl Grădinari — cars
ani de-a rindul au întîmpinat greu
tăți in ce privește strîngerea și de
pozitarea finurilor și, ca atare, am
obținut producții de lapte scă
zute. Dumitru Micu, președintele
consiliului agroindustrial Putineiu,
ne spune că din neajunsurile mani
festate in anii trecu ți cooperatorii
din Gogoșari au tras învățămintele ce
s-au impus, astfel că pe baza unei
largi consultări a oamenilor care
lucrează în zootehnie și prin măsu
rile luate, in 1988 aici s-a făcut pa
sul hotărîtor In ce privește asigura
rea bazei furajere in cantitățile și
sortimentele planificate, ceea ce a
dus la o adevărată cotitură în rea
lizarea producției de lapte. Intr-a
devăr, pină in prezent cooperatorii
din Gogoșari au depozitat 780 tona
fin, față de necesarul de 850 tone,
80 la sută din acestea reprezentîndu-le trifolienele. Faptul că încă din
toamna trecută au semănat culturi
pentru masă-verde ce a fost dată
la padoc și că încă din luna mai
animalele sint scoase la pășunat a
condus la creșterea continuă a pro
ducției de lapte, livrîndu-se pînă acum Ia fondul de stat cite 5,5 litri
lapte, in medie pe zi, de la fiecare
vacă furajată.
în schimb, la cooperativa agricolă
din Grădinari, la fel oa și în anii
trecuți, situația asigurării bazei fu
rajere continuă să se afle incă în
suferință. De unde se vede că nu
s-au tras învățăminte din lipsu
rile manifestate în anii precedent!.
Numai așa se explică de ce pînă

«cum au strtna și depozitat al
tone fin din oele 450 tone plani
Aflăm că de fapt aici nici n
există alte resurse pentru a coi
deficitul de finuri din balan
rajeră. întrebăm de ce. Răs
il aflăm In neraționala gospod:
finurilor recoltate pină acum
exemplu, aici există In cultură
cu lucernă. Dar după execut»
3 coase StBu obținut abia cite
de trifoliene la hectar, cjwd. d
dacă exista preocupară aceast
ducție trebuia realizată la o s
coasă. Toată lumea de aici v
lucernierele sînt îmbătrinlte
consiliul de coriducere a ne
propunerile făcute in adunările
cale pentru întinerirea loturi
lucernă prin noi insămlnțări
asemenea, și acel puțin fîn <
s-a recoltat tirziu, a fost lăsa
mult in brazde, ceea ce a con
Înregistrarea unei pierderi de
15 la sută din producție pe
transportului și depozitării,
•cuturare.
Pe baza măsurilor stabilite d<
comitetul județean de partid,
ducția de trifoliene rezulta
această ultimă coasă este des
In Întregime realizării de fin
va folosi in hrana vițeilor
mieilor. Și din oele relatate de
locutoril noștri, dar și din c
am văzut tn cimp rezultă că tn
există încă rezerve care, puse
loare la timp, pot asigura un s
substanțial de fin. Este neces
In aceste zile să se acționeze e
pentru a fi strînse și depozitate
aceste rezerve, asigurindu-se
cantitățile de furaje necesare
hrănlri a animalelor in perioa
stabulație.

Ion MANEA

corespondentul „Sc

CRAIOVA : Folosirea deplină a dotărilor tehnice
întreprinderea
de
tractoare și mașini agricole din Craiova
este una din marile
și modernele unități
economice
moderne
ctitorite în „Epoca
Nicolae
Ceaușescu".
în ultimii ani, ea a
cunoscut o dezvoltare
ascendentă atit In
ceea ce privește ex
tinderea capacităților
de producție, cit și
dotarea cu mașinl-unelte și tehnică de
calcul. Așa cum ne
spunea ing. Grigore
Taloi. secretarul co
mitetului de partid al
întreprinderii. în ulti
mul timp s-au inten
sificat eforturile în
vederea aplicării mă
surilor de moderniza
re și organizare a
producției și a mun

cii, ceea ce a condus
la mai buna folosire
a capacităților de pro
ducție. în perioada ce
a trecut din acest an.
indicele de utilizare
a mașinilor-unelte a
ajuns la 82,3 la sută,
comparativ cu numai
67 la sută, cit ș-a în
registrat in perioada
similară a anului tre
cut. iar gradul de fo
losire a capacităților
de producție la sec
țiile de bază — prelu
crări. sectoare calde
și altele — este in
prezent de 81,4 la
sută față de numai
61,1 la sută realizat
anul trecut în aceeași
perioadă. Drept ur
mare. și rezultatele în
producție sînt supe
rioare prevederilor de

plan. Astfel, în cin
stea zilei de 23
August, constructorii
craioveni de mașini agricole și tractoare au
livrat partenerilor de
peste hotare, supli
mentar
prevederilor
de plan, 170 tractoare
tip TIH—445. Și incă
un fapt semnificativ :
ieri, la întreprinde
rea de tractoare s-a
Înregistrat un jubileu
de producție : finali
zarea produsului cu
numărul 810 000 reali
zat aici de la începe
rea fabricației. Atîtea
mașini agricole
și
tractoare s-au reali
zat aici pînă acum
pentru nevoile eco
nomiei naționale și
pentru export. (Nico
lae Băbălău).

Elaborarea unei noi șarje de oțel la Combinatul siderurgic Reșița
Foto: Eugen Dichi
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

REALIZĂRI

a primit pe ambasadorul Republicii Guineea

ECONOMICO-

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

SOCIALE

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, pe Alkhaly Bangoura, care și-a prezentat scrisorile da
acreditare în calitate de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Guineea în țara noastră.
înminlnd scrisorile de acre
ditare. ambasadorul Alkhaly Bangoura a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu un mesaj de
prietenie din partea generalului
Lansana Contă, președintele Comi
tetului Militar de Redresare Națio
nală, președintele Republicii Gui
neea, iar poporului român urări de
prosperitate și progres.
In cuvintarea prezentată de amba
sador este relevată importanța deo
sebită a vizitei oficiale de priete
nie
efectuate
de
președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in luna

martie a acestui an, în Republica
Guineea, care a pus in evidentă bu
nele relații dintre cele două țări și
popoare.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost
adresat și a transmis, la rîndul său,
președintelui Lansana Contă calde
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace, bunăstare și progres
pentru poporul guineez prieten.
In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui României se subliniază că
între țările si popoarele noastre s-au
dezvoltat relații de prietenie și cola
borare. bazate pe deplină egalitate,
stimă și respect reciproc, evocîndu-se. în acest cadru, cu satisfacție,
vizita pe care a întreprins-o în Re
publica Guineea. încheiată cu hotărîri
și înțelegeri bune, ce deschid largi

posibilități intensificării schimburilor
comerciale și cooperării economice
în diferite domenii de interes comun.
Este evidențiată hotărîrea României
de a acționa si în viitor pentru ca
relațiile româno-guineeze. conlucra
rea dintre cele două țări pe plan
international să cunoască o extindere
continuă, in folosul ambelor popoare,
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat
ambasadorului guineez succes- in în
deplinirea misiunii încredințate, si l-a
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului și al
său personal.
La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbirea
care a avut loc cu acest prilej au
luat parte loan Totu. ministrul afa
cerilor externe, si Dumitru Apostoiu.
secretar prezidențial și al Consiliului
de Stat.

OMAGIU MARII NOASTRE SĂRBĂTORI

NAȚIONALE

sporite in abataje
Acționînd sub deviza „Tării, cit
mai mult cărbune", colectivul în
treprinderii miniere din Cimpulung desfășoară o activitate intensă
pentru creșterea producției de
cărbune. în vederea creșterii ran
damentului in abataje, au fost
luate măsuri tehnice și organiza
torice pentru mecanizarea lucrări
lor de extracție. In subteran func
ționează, acum 18 combine de
înaintare, cele mai multe fiind in
sectoarele Aninoasa. Cotești. Poenari și Jugur. sectoare din care se
extrage peste 70 la sută din pro
ducția de cărbune a întreprinde
rii. Au fost, de asemenea, date in
exploatare noi zăcăminte si abata
je de mare productivitate. între
prinderea indeplinindu-și planul
lună de lună si ocupînd un loc
fruntaș in întrecerea socialistă pe
tară. (Gbeorgbe Cir stea).

GALAȚI : Un record
al siderurgiștilor

Adunări în reședințele de județ
în municipiile reședință de județ
a fost sărbătorită, intr-un cadru
festiv, Împlinirea a 44 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944,
eveniment de însemnătate epocală
în istoria țării, care a inaugurat o
eră nouă, de profunde transformări
revoluționare.
Aniversarea acestui act Istoric s-a
desfășurat în atmosfera de vibran
tă și deplină angajare pattiotică, ge
nerată de tezele, conceptele și orien
tările de excepțională Importanță teo
retică și practică cuprinse în expu
nerile secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
din 29 aprilie și 23 iunie a.c., care
s-au constituit intr-un amplu și mo
bilizator program de muncă și ac
țiune pentru întregul popor, în ve
derea înfăptuirii exemplare a pre
vederilor de plan pe 1988, a obiec
telor actualului cincinal, a hotărllor Congresului al XIII-Iea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.
La adunările care au avut loc cu
■cest prilej au participat numeroși
oameni ai muncii.
Au luat cuvîntul prlmii-șecretarl
■1 comitetelor județene de partid,
care, reliefind semnificația deosebi
tă a actului revoluționar de la 23
August 1944, Înfăptuit din inițiativa
și sub conducerea Partidului Comu
nist Român, s-au referit pe larg la
grandioasele realizări obținute de
poporul nostru în anii construcției
socialiste și, cu deosebire, in epoca
Inaugurată de Congresul al IX-lea
■1 partidului, perioada cea mai rod
nică In împliniri din întreaga istorie
■ țării, ce va rămine Înscrisă
în conștiința națiunii sub nu
mele ilustrului ei ctitor — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județele țării,
a fost adus un fierbinte omagiu
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a cărui pildui
toare viață șl eroică activitate revoiționară se identifică de peste cinei
acenii și jumătate cu lupta glo
riosului nostru partid comunist, cu
interesele vitale ale țării, cu Idea
lurile scumpe de libertate, indepen

ARGEȘ : Randamente

dență. pace și progres ale poporului
român.
Cu sentimente de înaltă stimă și
profundă recunoștință, a fost evi
dențiat rolul esențial, determinant,
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, în fundamentarea strategiei
dezvoltării țării, întărirea continuă
a democrației muncitorești-revoluționare, în creșterea calității muncii și
a vieții poporului nostru, în organi
zarea și conducerea operei istorice
de edificare a socialismului și comu
nismului în România.
S-a dat, de asemenea, expresie
stimei și prețuirii deosebite față de
tovarășa Elena Ceaușescu, militant
de frunte al partidului și statului
nostru, eminent om de știință, de
largă recunoaștere internațională,
pentru contribuția de mare însem
nătate pe care o aduce la elabo
rarea și înfăptuirea programelor de
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la Înflorirea puternică a știin
ței, învățămîntului și culturii româ
nești.
A fost subliniat faptul că. In cei
23 de ani de cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu conduce, cu clar
viziune și cutezanță revoluționară,
destinele țării, ale națiunii, s-au
înălțat pretutindeni pe cuprinsul pa
triei strălucite ctitorii, care contu
rează chipul luminos al României de
astăzi. In acest răstimp, au fost
create o industrie modernă și o agricultură in plină dezvoltare, s-au
asigurat creșterea avuției socialiste
și a venitului național, ridicarea ge
nerală a nivelului de viață și de ci
vilizație al întregului popor.
A fost evidențiată, totodată, dez
voltarea impetuoasă pe care au cu
noscut-o toate județele patriei, prin
aplicarea consecventă a politicii de
repartizare echilibrată, armonioasă,
a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul tării, asigurlndu-se. astfel, o
viață nouă, Înfloritoare, tuturor zo
nelor și localităților, precum și baza
economică, trainică și sigură, a egalității reale a tuturor cetățenilor
României socialiste.
Relevind prestigiul de care se
bucură astăzi România socialistă pe
plan internațional, ca urmare a po
liticii active, de Înțelegere, colabo
rare și pace promovate de partidul

și statul nostru, politică al cărei ini
țiator și promotor strălucit este to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei care
au luat cuvintul la adunările con
sacrate aniversării sărbătorii națio
nale de la 23 August au evidențiat
importanța deosebită a inițiativelor
și acțiunilor președintelui României
consacrate realizării dezarmării, in
primul rind a celei nucleare, fău
ririi unei lumi fără arme și fără
războaie, soluționării constructive a
marilor probleme ale contempora
neității, în consens cu aspirațiile po
porului român și ale întregii ome
niri. edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.
Participanții la aceste manifestări
au adoptat, intr-o atmosferă însufle
țită, de puternic entuziasm patriotic,
telegrame
adresate
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, în care se exprimă
hotărîrea fermă a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa cu dăruire și abnegație, cu
spirit revoluționar, pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ce le
revin din Programul partidului și
din documentele Congresului al
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale
partidului privind perfecționarea în
tregii activități de construire a so
cialismului in patria noastră, ridi
carea pe noi trepte de progres și
civilizație a României socialiste. în
telegrame se dă glas angajamentu
lui tuturor cetățenilor patriei ca.
strîns uniți in jurul partidului, al
secretarului său general, să facă to
tul pentru îndeplinirea obiectivelor
de plan stabilite pe acest an și pe
întregul cincinal, pentru ridicarea
întregii activități la noi cote de ca
litate și eficiență, asigurind pro
gresul neîntrerupt al scumpei noas
tre patrii.
Manifestările din municipiile re
ședință de județ dedicate zilei de
23 August s-au încheiat cu defilarea
formațiunilor gărzilor patriotice, a
detașamentelor de tineret pentru apărarea patriei, a formațiunilor de
pionieri și apărare civilă, cu reuși
te spectacole cultural-sportive, la
care și-au dat concursul formații
profesioniste și de amatori laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României".

în cinstea marii sărbători națio
nale de la 23 August, oamenii mun
cii de pe platforma Combinatului
siderurgic Galați raportează noi și
importante succese. Unul dintre acestea a fost înregistrat de către
colectivul oțelăriei nr. 1, care a rea
lizat o producție zilnică record de
oțel în cantitate de 10 080 tone. De
remarcat că. în acest an. colectivul
oțelăriei nr. 1 a mai înregistrat
producții de virf apropiate, reușind
să-și îndeplinească lună de lună
sarcinile de plan. Explicația bune
lor rezultate se află în organiza
rea optimă a activității, in reali
zarea la termen a reparațiilor pro
gramate. in întărirea ordinii și dis
ciplinei tehnologice. De remarcat că
și celelalte secții de producție din
cadrul uzinei oțelării-refractare de
pe platforma combinatului au înre
gistrat rezultate bune, sporul pro
ducției de oțel realizat de combi
natul siderurgic gălățean fiind pe
7 luni din acest an de aproape
160 000 tone. (Dan Plâeșu).

BUZĂU : Producție
suplimentară
cu consumuri reduse •
Angajați cu toate forțele in ampla
întrecere socialistă ce se desfă
șoară în cinstea marii sărbători de
la 23 August, oamenii muncii din
industria județului Buzău obțin noi
și importante succese in realizarea
Si depășirea planului la producția
fizică, prin creșterea productivită
ții muncii, perfectionarea și mo
dernizarea producției. înnoirea pro
duselor și tehnologiilor. Astfel. în
perioada care a trecut din acest an.
au fost realizate si livrate supli
mentar, economiei naționale 48 000
tone oțel-beton. 7 700 tone sirmă
din otel. 220 000 metri patra ți gea
muri laminate. 113 tone păcură. 115
tone uleiuri minerale. 3 600 metri
cubi cherestea de rășinoase. confec
ții textile în valoare de 45 mili
oane lei. mijloace de automatizare
si altele. Demn de remarcat este
faptul că aceste sporuri la produc
ția fizică au fost obținute în con
dițiile reducerii consumurilor cu
1 310 tone metal, peste 5 800 tone
combustibil convențional și 4 738
MWh energie electrică. (Stelian
Chiper).

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat presei, viceprimministrul și ministrul afacerilor ex
terne al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, a arătat că țara sa nu va
accepta o posibilă anexare de către
Israel a teritoriilor de pe malul ves
tic al Iordanului — transmite agen
ția M.E.N.A. Aceste teritorii au fost
și vor rămine palestiniene — a sub
liniat el.
Meguid a reafirmat poziția țării
sale în favoarea unei conferințe in
ternaționale de pace pentru Orientul
Mijlociu, sub egida O.N.U., la care
să participe toate părțile implicate,
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei. Aceasta, a spus el,
ar permite ajungerea la o pace
dreaptă și cuprinzătoare menită să
răspundă drepturilor legitime ale
tuturor părților.

ZAMBIA

Conferința generală a partidului de guvernămint
LUSAKA 19 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor celei de-a X-a Confe
rințe generale a Partidului Unit al
Independenței Naționale (de guver
nămint) din Zambia, președintele
Kenneth Kaunda a arătat că pacea
în zona australă a Africii poate fi
realizată. Pentru aceasta — a men
ționat el — sînt necesare abolirea
sistemului de apartheid din Africa
de Sud. ridicarea stării de urgență,
eliberarea deținuților politici și le
galizarea activității organizațiilor
antiapartheid.
Dacă regimul lui Pieter Botha
acceptă aceste cereri legitime, atunci
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Telex
La sflrșlt de s&ptâmînl (color)
Săptâmlna politică
închiderea programului

In jurul orei 17,30. Transmisie
directă de la Stadionul „23 August"

20,15 Telejurnal (color)
20,30 Arc peste un timp eroic • Revo
luție in gindire și acțiune — do
cumentar (color)

20,45 Film artistic (color). „Pădurea de
fagi". Producție a Casei de filme
unu. Premieră TV.
Cu : Raluca
Penu,
Traian Stănescu,
Vasile
Muraru, Dionlsle Vitcu, Anca Sigartău, Tora Vasilescu, Adriana
Schiopu, Carmen Trocan, Cecilia
Birboră, Virgil Andriescu, Vasile
Popa. Scenariul : Francisc Munteanu. Regia : Cristina NlchitușMlhăilescu
22,20 Telejurnal (color)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HANDBAL. Meciurile disputate In
ziua a treia a campionatului balca
nic de handbal masculin pentru echipe de tineret, de la Bistrița, s-au
încheiat cu următoarele rezultate :
România — Bulgaria 33—15 ; Româ
nia B — Turcia 24—19 ; Iugoslavia —
Grecia 22—17. • In orașul cehoslovac
Mlada Boleslav s-a disputat meciul
internațional amical de handbal din
tre selecționatele feminine ale Ceho
slovaciei și Poloniei. Handbalistele
cehoslovace au obținut victoria cu
scorul de 29—22 (15—10).
CICLISM. Competiția elclistâ in
ternațională „Cupa Voința" s-a în
cheiat ieri la Ploiești cu victoria ru
tierului Krzystof Wiatr (Start Polo
nia), urmat in clasamentul final de
L. Covaci (Voința Arad) la 50”, A.
Zbigniew (Start Polonia) la 1'09”, C.
Nicolae (Dinamo) la 1’42” etc. Ulti
ma etapă, a 5-a, desfășurată pe tra
seul Ploiești — Tîrgoviște — Sinaia
— Ploiești (163 km), ■ revenit rutie
rului polonez Zbigniew în 4 h 37’16”.

ciparea a 532 concurenți, printre cîștigători s-a numărat și marele maes
tru român Florin Gheorghiu, care a
totalizat 7 puncte din 9 posibile.
• în cea de-a 55-a ediție a
campionatului de șah al U.R.S.S.,
marii maeștri Gări Kasparov și
Anatoli Karpov s-au situat pe locu
rile 1—2, cu 11,5 puncte din 17 posi
bile. Pe locurile 3—4 s-au clasat Salov și Iusupov, cu cite 10 puncte. In
ultima rundă, Beliavski a pierdut la
Gavrikov, iar partidele Elvest —
Karpov, Kasparov — Einhorn. Smirin — Sokolov, Iudasin — Gurevici,
Salov — Ivanciuk, Halifman — Iu
supov s-au terminat remiză. Pentru
desemnarea campionului Kasparov
și Karpov vor susține un meci de
baraj de 4 partide. • La Londra a
început meciul dintre marii maeștri
britanici Nigel Short și Jonathan
Speelman, contind pentru sferturile
de finală ale Campionatului mondial
de șah. In prima partidă a fost con
semnată remiza, la mutarea a 23-a.
In partida a doua. Short va avea
piesele albe.

ȘAH. La turneul internațional de
pah open (sistem elvețian), desfăgurat în Berlinul occidental cu parti

TENIS. In turul II al Turneului
internațional feminin de tenis de la
Montreal, cehoslovaca Helena Sukova

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
Amfiteatru) : Actorul — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda
scriitorilor din Cișmlgiu): București,
oraș al poeziei (spectacol de sunet
șl lumină) — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, la Ex
poflora"
din
parcul Herăstrău) :
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14; 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Discuție fără martori — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) : Tem
po, tempo și ceai — 19,30

cinema
• Filmul — cronica luptei poporului
român pentru eliberare socială și
națională, pentru victoria socialismu
lui In România. Ciclu de filme româ
nești. Asediul: PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15
S 23 August In imagini cinematogra
fice. Ciclu de filme românești. Valu
rile Dunării : SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30
• 23 August — moment hotărltor In
istoria patriei. Ciclu de filme româ
nești. Un comisar acuză : FESTIVAL
(15 63 84) — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Pagini din lupta eroică a poporu
lui nostru oglindite in film. Ciclu de
filme românești. Pe malul sting al

a invins-o cu 6—3. 6—4 pe ameri
cana Marianne Merdel, suedeza Ka
tarina Lindqvist a dispus cu 6—3,
6—3 de japoneza Nasako Yanagi, iar
sovietica Natalia Zvereva a cîștigat
cu 6—1, 6—2 partida cu poloneza
Ivona Kuczynska.
HOCHEI. In continuarea Turneu
lui pe care îl întreprinde în R.F.
Germania, echipa de hochei pe
gheață a Poloniei a întilnit forma
ția SV Rosenheim. Sportivii vestgermani au ciștigat cu scorul de
5—4 (1—1, 2—1, 2—2).

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Intr-un mesaj trimis secre
tarului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, președintele Organi
zației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a
arătat că organizația pe care o con
duce și-a asumat angajamentul de
a face tot ce este necesar pentru ca
procesul de instaurare a păcii in re
giune să devină ireversibil și să se
încheie cu succes. S.W.A.P.O.. a ară
tat el, este de acord să respecte hotărirea privind încetarea acțiunilor
militare, intrată în vigoare in Ango
la la 10 august, și va respecta aceas
tă hotărîre pină la semnarea, con
form Rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U., a acordului re
feritor la încetarea focului între
S.W.A.P.O. și R.S.A.

BASCHET • Echipa masculină de
baschet a U.R.S.S. a încheiat neîn
vinsă turneul întreprins in Austra
lia, ciștigînd toate cele șase partide
disputate. In ultimul meci, desfășu
rat Ia Perth, baschetbaliștii sovie
tici au întrecut cu scorul de 104—81
(63—38)
selecționata
țării-gazdă
• în prima zi a Turneului interna
țional feminin de baschet de la
Riga, reprezentativa Bulgariei a în
trecut cu scorul de 77—66 (44—36)
echipa Suediei, iar selecționata se
cundă a U.R.S.S. a ciștigat cu 86—84
(44—45) în fața formației Ungariei.

Dunării albastre î STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Agentul straniu : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20
• Noile povești ale Seherezadel :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19
• Prieteni fără grai — 9; 11; 13,
Pistruiatul — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Rezervă la start: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
DACIA (50 35 94! — 9: 11; 13; 15; 17;
19, FLOREASCA (33 29 71) — 0; 11;
13; 15: 17; 19
• Johann Strauss, regele neincoronat
al valsului : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 19,30
• Păstrează-mă doar pentru tine :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;

WASHINGTON 19 (Agerpres). —
La New Orleans (Louisiana) s-au în
cheiat lucrările Convenției naționale
a Partidului Republican din Statele
Unite. Delegații au desemnat oficial
candidații acestei formațiuni politice
la funcțiile de președinte și vicepre

manila

LUANDA 19 (Agerpres). — în pe
rioada 8—16 august. Forțele Armate
Populare de Eliberare ale Angolei
au scos din luptă în diferite provin
cii ale țării peste 200 de contrarevo
luționari și au capturat șapte mem
bri ai grupării teroriste Unita — se
arată intr-un comunicat al Marelui
Stat Major al armatei, difuzat la
Luanda. In cursul operațiunilor a
fost capturată o mare cantitate de
arme și echipament militar.

ședinte pentru alegerile de la 8 no
iembrie și au aprobat platforma elec
torală.
La încheierea lucrărilor, candidatul
la funcția executivă supremă, actua
lul vicepreședinte George Bush, a
rostit discursul de acceptare a can
didaturii.

: Demonstrație de protest împotriva bazelor
militare americane din Filipine

MANILA 19 (Agerpres). — La Ma
nila a avut loc o demonstrație de
protest împotriva bazelor militare americane din Filipine. Participanții
— membrii mai multor organizații
obștești — au parcurs străzile cen
trale ale orașului, cerînd lichidarea
bazelor amintite.

Urmare a eforturilor susținute'
pentru înnoirea și ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, colectivul între
prinderii de mașini-unelte pentru
prestare forjare din Tirgu Jiu și-a
făurit un bun renume in rîndul
constructorilor de mașini din țară.
Tinărul colectiv muncitoresc a îm
bogățit și modernizat continuu pro
filul de fabricație, realizînd în pre
zent peste 70 tipuri de mașiniunelte complexe și o gamă largă
de utilaje tehnologice de nivel teh
nic mondial — cele mal multe fiind
destinate exportului. Onorîndu-și
in devans și in condiții de înal
tă calitate contractele încheiate cu
partenerii externi, constructorii de
mașini-unelte din Tirgu Jiu rapor
tează la această dată realizarea in
tegrală a sarcinilor la export pe
8 luni, succes de prestigiu pe care
il dedică zilei de 23 August. (Dumi
tru Prună).

In același context se înscrie și lan
sarea unei campanii de strîngere de
semnături pe un apel care cere
transformarea țării într-o zonă fără
arme nucleare — relatează agenția
T.A.S.S.

RANGOON: Desemnarea noului președinte

al Birmaniei
RANGOON 19 (Agerpres). —
Maung Maung, fost ministru al jus
tiției, a fost desemnat vineri pre
ședinte al Republicii Socialiste a
Uniunii Birmane. în cadrul unei se
siuni extraordinare a Adunării Po
porului (parlamentul), el a fost ales
președinte al Consiliului de Stat,
care, potrivit Constituției, este și șef
al statului.

In dimineața aceleiași zile, plenara
Comitetului Central al Partidului
Programul Socialist Birman l-a ales
pe Maung Maung președinte al C.C.
âl partidului.
El succede în cele două funcții lui
Sein Lwin, care și-a prezentat de
misia.

pentru

de

la

Conferinței
dezarmare

Geneva

GENEVA 19 (Agerpres). — în cu
vîntul rostit Ia Conferința pentru
dezarmare de la Geneva, reprezen
tantul Indiei a relevat că țara sa se
pronunță pentru edificarea unei lumi
fără arme nucleare și fără violență.
India — a spus el — consideră ne
cesar ca toate statele să-și asume
obligația de a contribui la realiza
rea dezarmării generale și totale,
sub control internațional eficient,
în acest sens, sint necesare elimi
narea în etape a tuturor armelor
nucleare, edificarea încrederii între
state și modificarea doctrinelor de
apărare. De asemenea, o deosebită
însemnătate ar avea reducerea la
jumătate a arsenalelor strategice ale
S.U.A. și U.R.S.S., precum și decla
rarea unui moratoriu asupra expe
riențelor nucleare.
La rîndul său, șeful delegației ja
poneze a cerut conferinței să-și in
tensifice eforturile vizind Interzice
rea experiențelor cu arme nuclear#
și lichidarea armelor chimice.

Necesitatea unității țărilor
în curs de dezvoltare
in vederea depășirii
dificultăților ce le confruntă

SAN JOSE 19 (Agerpres). —
Intr-o declarație făcută la San Jose,
președintele Comisiei Sud—Sud Ju
lius Nyerere, fost șef al statului
tanzanian, a subliniat necesitatea
unității țărilor în curs de dezvoltare
în efortul de depășire a gravelor
probleme cu care se confruntă. El
a apreciat că datoria externă a sta
telor „lumii a treia" continuă să
fie principala problemă ce afectează
planurile de dezvoltare ale națiuni
lor din Sud.
Julius Nyerere, care efectuează un
turneu în unele țări latino-americane. a avut în capitala costaricană
întrevederi cu președintele Oscar
Arias si cu ministrul relațiilor ex
terne Rodrigo Madrigal, transmite
agenția Prensa Latina.

BONN;

Critici la adresa

politicii financiare a actualei

coaliții guvernamentale
vest-germane
BONN 19 (Agerpres). — Nivelul
record al datoriei de stat, majorarea
continuă a impozitelor, reducerea
alocațiilor pentru nevoile sociale și
creșterea șomajului atestă nereușita
politicii financiare a coaliției guver
namentale vest-germane — a decla
rat Hans Appel, vicepreședinte al
fracțiunii parlamentare a Partidului
Social Democrat în Bundestagul
vest-german.
în perioada 1982—1988 — a arătat
parlamentarul vest-german — datoria
de stat pe locuitor a crescut în
R.F.G. de la 16 500 la 21 000 de mărci.

AMERICA CENTRALĂ

întrevedere nicaraguano nord-americană
MANAGUA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a avut, la Managua, o
întrevedere cu președintele subco
mitetului pentru afaceri latino-americane al Senatului S.U.A.. Christo
pher Dodd. în cursul căreia au fost
abordate probleme referitoare la si
tuația din America Centrală —
transmite agenția Prensa Latina. Cu
acest prilej, senatorul american a
recunoscut importanța menținerii
în vigoare a procesului de pace in
zonă, inițiat prin semnarea acordu
rilor „Esquipolas II", și și-a mani
festat optimismul, constatind voința
guvernului nicaraguan de a continua
dialogul cu forțele „contras".
“I

AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt

vremea

13,30; 15,45; 18,30, la grădină — 20.45,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Actorul si sălbaticii : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18
• Program de vacanță. Rămășagul
— 9: 11; 13, Flăcări pe comori — 15;
17; 19: PACEA (71 30 85)
S Duminică In familie : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Zimbet de
soare :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Să-ti vorbesc despre mine : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Niște
băieți
grozavi :
ARTA
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30
• Tema : LUMINA (14 74 16) — 9; 11;
13,15; 15,30;, 17,45: 20
• Intlmplări pe vasul „Speranța" :
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17: 19
• Călărețul cu eșarfă albă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Omul de pe bulevardul Capuci
nilor : GLORIA (49 46 75) — 0; 11; 13;
15; 17; 19

In mesaj se subliniază, totodată,
că angajamentul de încetare a acțiu
nilor militare rămine in vigoare nu
mai în cazul în care R.S.A. va da
dovadă de voința politică de a veni
în întîmpinarea poziției S.W.A.P.O.

Încheierea Convenției naționale a Partidului
Republican din S.U.A.

TÎRGU JIU : Exportul —

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins intre 20 august (ora
20) — 23 august (ora 20). In (ară :
Vremea va fi predominant frumoasă
și va continua să se încălzească ușor.
Cerul va fi variabil, cu lnnorări tre
cătoare In regiunile vestice șl nordvestlce. Se vor semnala ploi care vor
avea caracter de aversă,. pe alocuri în
vestul și nord-vestul țării șl Izolat în
celelalte regiuni. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 12 și 22 de
grade, iar maximele între 26 și 36 de
grade. La București : Vremea va fi
predominant frumoasă șl va continua
să se încălzească ușor. Cerul va fi
variabil. Condiții reduse de ploaie la
sfirșitul Intervalului. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 17 si 21
de grade, iar maximele intre 32 și 35
de grade.

țările „din prima linie”, Împreună
cu Congresul Național African (ANC)
și Congresul Panafrican din Azania
(PAC) vor fi gata să inițieze con
vorbiri de pace cu autoritățile de Ia
Pretoria — a afirmat șeful statului
Zambian, care este și președintele
în exercițiu al statelor „din prima
linie". Totodată, el a arătat că pro-'
cesul de negocieri in problema Afri
cii de Sud-Est este o victorie a
luptei popoarelor din Angola și Na
mibia în confruntarea cu regimul
din R.S.A., obligat să ia loc la masa
tratativelor.

S.W.A.P.O. sprijină procesul de instaurare
a păcii în Africa de Sud-Vest

realizat exemplar
din Capitală : Adunarea festivă și
spectacolul cultural-sportiv consa
crat celei de-a 44-a aniversări a
Revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperfalistă din România (color).

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Misiunea observatorului
permanent al O.E.P. la Națiunile
Unite a adresat din partea Comite
tului Executiv al O.E.P. o scrisoare
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și președin
telui pe luna in curs a Consiliului
de Securitate, în care, prezentind ca
extrem de gravă situația din terito
riile ocupate, se cere comunității in
ternaționale să adopte măsuri ime
diate și adecvate menite să asigure
respectarea de către Israel a con
vențiilor de la Geneva — relatează
agenția Kuna.
Documentul Comitetului Executiv
al O.E.P. — relevă Kuna — se refe
ră in mod expres la incidentul de la
închisoarea Al-Ansar din Neghev,
unde militari israelieni au ucis trei
palestinieni, iar numeroși alții au
fost răniți.

Lucrările

SESIUNEA PARLAMENTULUI LATINO-AMERICAN. Situația din
America Centrală, datoria externă, traficul ilicit cu' droguri și protejarea
mediului ambiant vor constitui principalele probleme înscrise pe ordinea
de zi a viitoarei sesiuni ordinare a Parlamentului latino-american. Reu
niunea este programată să aibă loc la Buenos Aires, in perioada 22—27
august. Participanta — reprezentanți ai forurilor legislative din țările
America Latine — urmează, de asemenea, să aleagă noua conducere a
acestui for regional.

LA PANMUNJON s-a desfășurat vineri întilnirea dintre delega
ția Adunării Populare Supreme a
IR. P. D. Coreene și cea a parla
mentului din Coreea de Sud, con
sacrată pregătirii unei reuniuni
comune a parlamentelor din NorIdul și Sudul Coreei. Au fost discu
tate probleme privind procedura
de lucru in vederea unei asemenea
I reuniuni. S-a convenit ca delega
țiile să aibă o nouă întilnire !â
20 august.
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INTR-UN MESAJ ADRESAT
NAȚIUNII, cu prilejul celei de-a
69-a aniversări a Independenței,
președintele Afganistanului, Najibullah, a reafirmat hotărîrea de a
continua politica de reconciliere
națională, care este conformă cu
tradiția afgană. El a subliniat, tot
odată, că pacea constituie singura
modalitate de a asigura viața și liniștea planetei.

LA TIRANA s-au desfășurat
convorbiri între adjunctul minis
trului albanez al afacerilor exter
ne. Muhamet Kapllani. și Takujiro
Hamada, adjunct al ministrului de
externe al Japoniei însărcinat cu
problemele parlamentare, care face
o vizită în R.P.S. Albania. Au fost
discutate, cu acest prilej, stadiul
actual al relațiilor dintre cele două
țări și posibilitățile de dezvoltare a

acestora în continuare, în principal
in domeniul schimburilor econo
mice și comerciale, precum și pe
plan științific și tehnic.

GUVERNUL GRECIEI SPRIJI
NĂ PE DEPLIN ACȚIUNILE PRE
ȘEDINTELUI CIPRULUI, Ghiorghios Vassiliou, în eforturile de re
zolvare echitabilă și trainică a si
tuației din insulă, a declarat la
Atena purtătorul de cuvint al ca
binetului elen. El și-a exprimat
totodată speranța că buna credin
ță manifestată de Guvernul Cipru
lui va găsi un răspuns adecvat din
partea ciprioților turci. Reprezen
tantul guvernului elen a menționat
câ numai in acest fel viitoarea în
tilnire de la Geneva dintre G. Vas
siliou și liderul comunității cipriote
turce, Rauf Denktaș, va fi utilă.

2 314 000 DE ȘOMERI ÎN MAREA
BRITANIE. Conform datelor pre
zentate la Londra de Ministerul
Muncii al Marii Britanii, la ora
actuală in această țară există
2 314 000 de șomeri, ceea ce repre
zintă 8,2 la sută din totalul popu
lației active. Datele prezentate de
sindicate relevă că în realitate nu
mărul celor aflați în căutarea unui
loc de muncă este cu mult mai
mare și se apropie de 3,5—4 milioa
ne de persoane.

PRELUNGIREA SECETEI IN
S. U.A. VA AFECTA PROBABIL
RECOLTA DE CEREALE A SEZON.ULUI AGRICOL 1988-1989 cu
circa 90 milioane tone, se arată intr-un raport al Organizației Inter
nationale a Griului, cu sediul la
Londra. Recolta de cereale in perioada menționată se estimează că
va fi de 1 220 milioane tone.
ACTIVITATE
LA
BORDUL
COMPLEXULUI ORBITAL „MIR".
Cosmonaufii sovietici Vladimir Ti
tov și Musa Manarov iși continuă
activitatea la bordul complexului
orbital „Mir", transmite agenția
T. A.S.S. Ei efectuează diferite ex
perimente tehnice, științifice și
tehnologice, ziua de vineri fiind
consacrată în special prospectării
bogățiilor naturale din zona sudică
a U.R.S.S. Simbătă va fi pentru
cosmonauți o zi de odihnă. Agenția
T.A.S.S. precizează că membrii
echipajului se simt bine, iar zborul
cosmic se desfășoară normal.
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ACȚIUNILE DE RĂFUIALA I
DINTRE BANDELE MAFIOTE I
DIN ITALIA s-au soldat in de
curs de numai o săptămînă cu i
cinei morți. Asasinatele au fost
comise in localitatea Siracusa (Si- f1
cilia). Cei asasinați erau implicați, ' .
între altele, și in traficul cu dro
guri.
I
RATA INFLAȚIEI ÎN PORTUGALIA a ajuns în luna iulie a
acestui an la 9 la sută, informea
ză Institutul de statistică de la Lisabana. Aceasta înseamnă o creș-f
tere de 0,8 la sută față de luna’’
precedentă.
CEL MAI BĂTRtN LOCUITOR
AL ARABIEl SAUDITE, Abdel
Muain Atiia, a încetat din viață in
orașul Jeddah, in virstă de 145 de
ani. El a dus un mod activ de via
ță pină in ultimele zile, ocupindu-se cu o energie demnă de invi
diat de educarea numeroșilor săi
strănepoți și stră-strănepoți.
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ROMANIA SOCIALISTĂ - ȚARĂ CU VOCAȚIE CONSTRUCTIVĂ
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - MARE EROU AL PĂCII
în preajma zilei de 23 August, articole și comentarii ale presei internaționale
Cu prilejui marii noastre sărbători naționale, presa
din diferite țări ale lumii a publicat ample articole
si comentarii, în care se exprimă o înaltă apreciere
față de concepțiile și ideile novatoare ale președin
telui Nicolae Ceaușescu referitoare la marile proble
me cu care se confruntă omenirea contemporană, față
de demersurile și inițiativele României vizind reali
zarea unei lumi a păcii și colaborării, bazate pe secu
ritate, încredere și înțelegere între popoare, pentru
dezvoltarea lor liberă și independentă.
Se relevă, totodată, că această politică de pace

consecvent promovată de România, de președintele
ei, își are izvorul în vocația pașnică a poporului nos
tru, că ea este susținută de multiplele sale realizări
pe calea" edificării unei economii moderne, multila
teral dezvoltate, de succesele obținute in cei 44 de
ani care au trecut de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și, cu precădere, in epoca de
mărețe înfăptuiri deschisă de cel de-aî IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, denumită cu în
dreptățită mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu".

0 epocă de grandioase înfăptuiri
„O COMERCIO DO PORTO" — co
tidian cu largă circulație în Portu
galia, precum și în țări din Europa
occidentală șl America Latină, in
serează, sub titlul „Sărbătoarea na
țională a României" un amplu arti
col ce relevă semnificația, pentru
poporul nostru, a zilei de 23 Au
gust. Această zi — se arată — oferă
națiunii române ocazia fericită de
a-și reaminti — cu solemnitate șl ad
mirație marile Idealuri și năzuințe
ale înaintașilor — unitatea, liber
tatea și independența — de a sărbă
tori, de fiecare dată, cu respect și
recunoștință, pe marii săi fii care,
în momente grele ale istoriei po
porului român, prin eforturi politice,
diplomatice și militare, au știut să
conducă destinele românilor spre
realizarea dezideratelor lor națio
nale.
Este pus In evidență faptul că
România, ieșind din războiul antlsovietic și întorcind armele împotriva
Germaniei naziste, a participat la
luptele duse alături de armata so
vietică, ostașii români eliberînd,
pînă la 25 octombrie 1944, partea
de nord-vest a țârii, ocupată de
trupele hitleristo-horthyste și; apoi.
Ia eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei. Contribuția econo
mică a României la războiul antihi
tlerist s-a ridicat la peste un mi
liard de dolari (în valuta anului
1938) ceea ce echivalează cu de pa
tru ori bugetul țării în exercițiul fi
nanciar 1937—1938. Prin eforturile
angajate pe fronturile celui de al
doilea război mondial. România s-a
situat pe locul al patrulea după
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie.
într-un capitol intitulat „Evolu
ția României in ultimii 23 ani", „O
Comercio do Porto" scrie : In proce-'
sul revoluționar ce a urmat victoriei
de acum 44 de ani și, cu deosebire
în ultimii 23 de ani. România a cu
noscut profunde transformări înnoi
toare la nivelul întregii societăți,
„După Congresul al IX-lea al
P.C.R., din inițiativa și sub condu
cerea secretarului general, președin
tele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, sra aplicat un
sistem larg de măsuri pentru perfec
ționarea organizării și conducerii
societății, de participare activă a
maselor, ca deținătoare ale puterii,
la adoptarea și înfăptuirea progra
melor privind dezvoltarea societății
românești contemporane". Partidul
Comunist Român, aplicînd creator
legile generale șl principiile socialis
mului științific la condițiile concrete,
specifice ale țării, a elaborat poli
tica edificării noii orînduiri sociale
în Româriia, desfășurînd o vastă ac
tivitate organizatorică, ideologică șl
politico-educativă, de făurire a unei
puternice industrii naționale, moder
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ne, de cooperativizare a agriculturii,
asigurînd, pe această bază, progresul
viguros al științei, invățămîntului și
culturii. Ziarul citează, în context,
date relevante privind realizările
României în toate aceste domenii.
Pe temeiul realizărilor de pînă acum — continuă ziarul — România
își fundamentează programele de
dezvoltare punînd accent pe fac
torii intensiv și calitativ de
creștere a eficientei economice,
în acest scop, eforturile prin
cipale sînt îndreptate îndeosebi spre
aplicarea pe scară largă a rezultate
lor cercetărilor științifice și a pro
gresului tehnic contemporan, înțelegînd prin aceasta tehnologii noi de
fabricație, mecanizarea și automati
zarea proceselor de producție, dota
rea cu mașini și instalații de înalt
randament.
Sub titlul „România prietenă". în
tr-un articol apărut în ziarul „24
SAAT“. din Turcia, se subliniază că,
asa cum este cunoscut, una dintre
țările cu care Turcia întreține cele
mai strinse legături este România.
Mai mult, relațiile cu România au o
importanță deosebită, continuă zia
rul. relevînd însemnătatea Intilnirilor
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Kenan Evren.
In cei 44 de ani care au tre
cut de la 23 August 1944, și, mai
ales, după alegerea președintelui
Nicolae Ceaușescu la conducerea ță
rii. România a înregistrat o dezvol
tare vertiginoasă și rapidă, arată
ziarul din Turcia, prezentînd o
serie de cifre semnificative privind
creșterea avuției naționale, a fondu
rilor fixe.
Cei care vizitează astăzi Bucureștiul au posibilitatea să constate
imediat că orașul este un adevărat
șantier. Metroul bucureștean este
construit în întregime de către spe
cialiști români. în tot Bucureștiul se
poate observa o uriașă operă de în
florire.
După cel 44 de ani de viață liberă,
această realitate poate fi constatată
pe întregul teritoriu al României.
Sub conducerea experimentatului și
gloriosului său președinte, România
se dezvoltă cu pași fermi, subliniază
„24 SAAT".
In politica aa externă, România
și-a dobîndit o independență depli
nă, continuă ziarul, adăugind : Cel
mai important țel al președintelui
Nicolae Ceaușescu este instaurarea
păcii în lume și înfăptuirea dez
armării. O lume liberă de povara
armelor nucleare este dorința cea
mai
fierbinte
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu.
„THE EGYPTIAN GAZETTE", co
tidian care apare la Cairo, evocă
pe larg evenimentul de acum
peste patru decenii, lupta de elibera
re a teritoriului național, participa

rea la marile bătălii purtate pentru
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei și
Austriei, pînă la victoria finală,
subliniind apoi : Actul demni
tății naționale din August 1944
a fost înfăptuit practic de întregul
popor român. El s-a înscris în istoria
patriei ca moment crucial, deschiză
tor de epocă nouă.
In cele peste patru decenii, șl cu
deosebire în perioada de după 1965,
de cînd președintele Nicolae Ceaușeșcu
conduce destinele poporului român
— perioadă caracterizată printr-un
puternic suflu Înnoitor, dinamic —
România a obținut realizări fără
precedent, subliniază „The Egyptian
Gazette".
De numele președintelui
Nicolae Ceaușescu se leagă ctitorii
care vor dăinui peste timp, cum sînt
Canalul Dunăre — Marea Neagră,
hidrocentralele de pe Dunăre și de
pe principalele riuri interioare, ma
rile si modernele complexe indus
triale. puternicele cetăți ale științei,
edificarea noului centru civic și ame
najarea complexă a rîului Dîm
bovița în București, metroul bucurestean. drumul național Transfăgărăsan. noile centre urbane si edificii
culturale — scrie ziarul din Egipt.
In anii glorioși ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu". — arată. în con
tinuare. „The Egyptian Gazette" —
România a devenit o țară industrialagrară. cu o industrie modernă, or
ganizată pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei contemporane, cu o
agricultură în plin progres, cu o pu
ternică dezvoltare a științei. învățămîntului. culturii, a bunăstării ma
teriale si spirituale a întregului
popor. Realizările obținute de Româ
nia sînt expresia efortului susținut al
întregului popor, a politicii consec
vente a acestui stat care, mai ales
după 1965, a conceput noua strategie
de alocare a peste 30 la sută din
venitul național pentru acumulare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
formulat un program realist al reali
zării obiectivelor strategice : trecerea
României, pină în anul 1990, la sta
diul de tară socialistă mediu dezvol
tată din punct de vedere economic,
iar. în perspectiva anilor 2000, atin
gerea stadiului de tară socialistă
multilateral dezvoltată, scrie ziarul.
România se prezintă astăzi lumii
ca o tară demnă, liberă și indepen
dentă. care-și construiește viitorul
paralel cu o largă și activă partici
pare la viata internațională. Dezvoltînd larg relațiile internaționale, con
tribuind cu inițiative, poziții și pro
puneri constructive la dezbaterea și
soluționarea problemelor majore lnteresînd viitorul pașnic și progresul
omenirii. România se bucură astăzi
de un prestigiu fără precedent, are
prieteni pe toate meridianele globu
lui. conchide „The Egyptian Gazette".

semnul unei înalte răspunderi pentru
viitorul umanității

Evidențiind dorința țării noastre
de a-și intensifica raporturile de
cooperare cu diferite state, ziarul
olandez „HAAGSCHE COURANT"
relevă că „înțelepciunea cu care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu conduce
România" face ca „ea să-și urmeze
cu consecvență orientarea in ceea ce
privește comerțul și relațiile comer
ciale". Referindu-se la relațiile de
cooperare ale României cu Olanda
în diferite sfere economice, sînt puse
în evidență rezultatele pozitive ob
ținute în ce privește cooperarea în
domeniul cercetării între întreprin
deri din țara noastră și întreprinderi
și instituții productive olandeze,
precum și acțiunile de cooperare la
care participă specialiști în agrono
mie șl în alte ramuri ai diferitelor

universități șl institute tehnice din
cele două țări. Ziarul olandez subli
niază că există posibilități de îmbu
nătățire considerabilă a . schimburi
lor comerciale între Olanda și Româ
nia, între ramurile citate ca avînd
cea mai mare pondere in exportul
românesc fiind numite produsele
chimice și petroliere.
Sub titlul „Președintele
Nicolae .Ceaușescu — militant neobo
sit al cauzei păcii", ziarul egiptean
„AL-GOUMHOURIA" relevă că par
ticiparea activă și creatoare a
României la viața Internațională
poartă amprenta gîndirii nova
toare. străbătută de un puternic
și autentic umanism, a președintelui
Nicolae Ceaușescu.. O analiză atentă
a declarațiilor, interviurilor șl luă

rilor de poziție ale acestui om poli
tic de talie mondială — continuă zia
rul — relevă faptul că președintele
României a fost primul care a ela
borat cu profunzime și claritate un
scenariu al consecințelor ce ar de
curge din refuzul angajării de ne
gocieri serioase și oneste pentru în
făptuirea dezarmării, în primul rind
nucleare, din continuarea politicii
de forță, în special a politicii de ig
norare a suveranității altor națiuni
și de amestec in treburile interne
ale altor popoare, politică ce pericli
tează pacea globală.
Președintele României a susținut
întotdeauna cu fermitate că dezar
marea și destinderea sînt probleme
vitale ce interesează Întreaga ome
nire, iar țările mici și mijlocii tre

buie să-și aducă propria contribuție
în aceste domenii, deoarece ele sînt
afectate în cel mai înalt grad de
cursa înarmărilor. In propria sa țară,
președintele Nicolae Ceaușescu a
acționat pentru reducerea cheltuieli
lor militare încă de acum cîțiva ani,
economiile realizate fiind alocate
pentru proiecte de ordin social.
Fără nici o îndoială, neobosita șl
consistenta activitate a președintelui
Nicolae Ceaușescu în favoarea păcii,
împotriva terorii și șantajului nu
clear. a vitalizat și vitalizează în
mare măsură conștiința antirăzboi
nică a popoarelor. Pornind de la da
tele calitative ale cursei înarmărilor,
care au proiectat războiul atomic ca
o certitudine a autodistrugerii spe
ciei umane, dimensiunea nucleară a
dezarmării se relevă întregii omeniri
ca absolut primordială datorită con
ceptului românesc asupra dezar
mării elaborat de președintele
Nicolae Ceaușescu — se subliniază
în „Al-Goumhouria“. Programul ro
mânesc de dezarmare se caracteri
zează printr-o abordare complexă,
cuprinzătoare, gradată șl in egală
măsură responsabilă a problemelor.
Prin glasul președintelui ei.
România atrage atenția asupra nece
sității ca, o dată cu măsurile de
dezarmare nucleară, să se treacă cu
toată hotărirea la reducerea substan
țială a armamentelor convenționale
și a tuturor tipurilor de arme, a efec
tivelor și bugetelor militare.
Ca țară europeană. România con
tribuie activ la realizarea unul cli
mat de securitate și pace in Europa,
— relevă ziarul egiptean — menționînd că o contribuție însemnată la
edificarea unui asemenea climat o
reprezintă demersul consecvent al
președintelui Nicolae Ceaușescu în
direcția transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării șl bu
nei vecinătăți, fără arme nucleare șl
chimice, fără trupe și baze militare
străine.
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu militează neîn
cetat pentru soluționarea pașnică, pe
calea tratativelor, a tuturor conflic
telor și problemelor litigioase exis
tente atît în Orientul Mijlociu, cît și
în alte zone, consideră că, mal mult
ca aricind, se impune să se treacă în
modul cel mai hotărît la soluționarea
globală a problemelor subdezvoltării
— inclusiv a problemei datori
ilor externe extrem de mari ale
țărilor în curs de dezvoltare — la
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale.
In viziunea de larg ecou in
ternațional a președintelui
Nicolae Ceaușescu — arată „AIGoumhouria" — soluționarea justă
și durabilă a marilor probleme ce
confruntă epoca noastră impune
participarea activă, egală, la viața
internațională a tuturor statelor,
fără deosebire de mărime sau orînduire socială — șl in primul rind a
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în
curs de dezvoltare și nealiniate —
care reprezintă marea majoritate a
popoarelor și sînt direct interesate
într-o politică de colaborare egală în
drepturi, de independență și pace.
Prodigioasa activitate și strălucite
le inițiative ale eminentului condu
cător al României de astăzi au con
tribuit și contribuie în mod hotărîtor la lărgirea și diversificarea ra
porturilor internaționale ale sta
tului român, făcînd ca numele
acestei țări și al președintelui
Nicolae Ceaușescu să devină pretu
tindeni simboluri ale acțiunii și
luptei pentru independență, pace,
dezvoltare și colaborare.
Toate acestea, se arată în în
cheiere, reprezintă rezultate conclu
dente ale demersurilor românești
în viața și relațiile Internaționale
care, prin acțiunea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, au fă
cut cunoscut mesajul de pace, priete
nie și colaborare al poporului ro
mân pe toate meridianele Terrei.
Sub titlul : „România se pronunță
pentru soluționarea diferendelor ex
clusiv pe calea tratativelor", ziarul
„CORREIO DO BRASIL" arată :
„România promovează cu consecven
ță o politică externă activă, de opri
re a cursei înarmărilor și de trecere
la măsuri ferme de dezarmare, de
soluționare a actualelor probleme
litigioase exclusiv pe calea negocie
rilor politice.
Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România își diversifică re
lațiile cu țările în curs de dezvol
tare pe care Ie sprijină constant In
vederea reducerii decalajelor ce le
separă de țările industrializate.
In viziunea României, o nouă or
dine economică internațională tre

buie să elimine vechea politică de
dominație și Inechitate. Mutațiile
profunde de ordin politic care au loc
in tinerele state independente sînt
urmărite cu deosebită simpatie de
către România. In acest sens este
semnificativ faptul că românii au
sprijinit activ — politic, diplomatic,
moral și material — lupta țărilor in
curs de dezvoltare pentru a-și ob
ține și consolida independența".
Se amintește în continuare că
România întreține relații diplomati
ce și de cooperare pe multiple
planuri cu peste 100 de țări în curs
de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, un important procent
din activitățile de cooperare eco

nomică ale țării cu statele în curs
de dezvoltare realizîndu-se îndeosebi
în domeniile producției materiale,
cercetării științifice și prospectării
geologice, al realizării de societăți
mixte, inclusiv de comercializare,
precum și în acțiuni de cooperare pe
terțe piețe.
România, se spune In continuare, ’
a construit și participă la realizarea
de obiective economice de interes
național în țările în curs de dezvol
tare ; specialiștii români acordă
asistență tehnică într-un important
număr de state în curs de dezvol
tare. in timp ce tineri din aceste
țări studiază în institute de învățămînt superior din România.

„Rolul principal, decisiv, In aceas
tă politică externă de un dinamism
fără precedent — subliniază ziarul
brazilian — îl au dialogul la cel mai
înalt nivel și intîlnîrile președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu șefi de
stat și de guvern, fie cu prilejul
vizitelor oficiale pe care le-a efec
tuat în țările în curs de dezvolta
re, fie cu ocazia convorbirilor avute
cu aceștia la București.
Rezultatele acestei politici a
României sînt rodnice, contribuind la
amplificarea dezvoltării colaborării
bilaterale, conferind, totodată, o bază
solidă și durabilă relațiilor sale in
ternaționale".

Implicare activă în soluționarea marilor probleme

ale contemporaneității
„Președintele României,
Nicolae Ceaușescu, cheamă popoare
le să lupte unite împotriva subdez
voltării și a uriașelor decalaje din
tre țările lumii!“ — este titlul unui
articol apărut în săptămînalul „THE
HERALD", din Bangladesh, în care
se subliniază :
„In concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, lichidarea stării
de subdezvoltare de pe întinse zone
ale planfetei, stare de lucruri profund
nedreaptă — consecință directă a
politicii imperialiste, colonialiste și
neocolonialiste, a vechilor relații de
inegalitate, dominație și asuprire —
constituie o problemă de care de
pinde însuși viitorul omenirii șl re
prezintă o necesitate obiectivă ■
progresului general".
„In actualele Împrejurări șl evo
luții internaționale este necesar ca
popoarele să acționeze unite, cu
toată fermitatea, pentru a contribui
la depășirea greutăților economice
mondiale, pentru Înlăturarea din do
meniul relațiilor interstatale a re
stricțiilor de ordin economic. în
această direcție este necesar să se
acționeze pentru o reorganizare a
sistemului financiar și de credite,
pentru lichidarea subdezvoltării și
realizarea unei noi ordini economice
internaționale, bazate pe echitate și
egalitate: aceste idei ale președin
telui României, Nicolae Ceaușescu,
dau dimensiunile unui adevărat
concept de care prestigiosul condu
cător român și-a legat pentru tot
deauna numele. Este vorba de con
ceptul necesității istorice a edificării
unei noi ordini economice mondia
le, ca singură alternativă pe calea
învingerii subdezvoltării, a inegali
tății de drept și de fapt dintre țările
lumii", se arată în articol.
„într-o viziune largă, străină ori
căror scheme prestabilite, președin
tele României, dezvăluind In toată
amploarea ei contradicția care se
manifestă pe plan internațional în
tre bogați și săraci, a elaborat teza,
de o deosebită valoare teoretică și

practică, potrivit căreia aceasta de
vine cea mai puternică contradicție
a lumii contemporane", — relevă
publicația din Bangladesh.
„Concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind noua or
dine — se subliniază în continuare
— pune în evidență adevărul că re
alizarea unei noi ordini economice
mondiale este de neconceput fără
democratizarea vieții economice, fără
egalitatea deplină in drepturi între
state, fără un consens general care
să garanteze exercitarea liberă a su
veranității și independenței națio
nale. Conform conceptului românesc,
o nouă ordine economică și politică
formează un tot unitar indisolubil și
inseparabil".
In abordarea acestei problema
tici de vitală însemnătate — se
arată în articol — președintele
Nicolae Ceaușescu a pus cu putere
în evidență adevărul fundamental,
că pentru lichidarea subdezvoltării,
factorul hotărîtor ÎI constituie efor
tul propriu al statelor în cauză.
In același timp, președintele Româ
niei consideră că un rol important
revine cooperării internaționale, che
mată să se desfășoare în condiții de
egalitate, echitate și avantaj re
ciproc. de natură să impulsioneze eforturile proprii ale statelor aflate
în prima linie a luptei pentru lichi
darea subdezvoltării. în acest sens,
se apreciază că se impune cu maxi
mă urgentă în momentul de față oprirea procesului de degradare a si
tuației economice mondiale. Îndeo
sebi a țărilor în curs de dezvoltare,
prin realizarea de înțelegeri între
statele avansate și cele rămase în
urmă asupra elaborării și transpu
nerii în practică a unui plan de ac
țiune pe termen mai scurt și pe ter
men mai lung.
„în viziunea de largă cuprindere a
președintelui Nicolae Ceaușescu. un
loc important într-un astfel de pro
gram trebuie să-l ocupe măsurile vi
zind soluționarea globală a proble

mei datoriilor externe ale țărilor în
curs de dezvoltare, în acest sens
propunindu-se un ansamblu de mă
suri concrete de cea mai mare în
semnătate pentru țările în cauză, ca
și pentru însănătoșirea. în general,
a economiei mondiale. De asemenea,
— relevă publicația — președintele
României consideră drept imperative
ale noii ordini economice combate
rea protecționismului și realizarea
unui comerț liber, fără discriminări
și fără nici un fel de condiționări
politice sau de altă natură ; stabili
rea unui raport just, echitabil. între
prețul materiilor prime si cel al pro
duselor industriale ; asigurarea ac
cesului larg, neîngrădit al tuturor
statelor la cuceririle științei și teh
nicii moderne.
Președintele României subliniază
în permanență relația organică, ra
portul dialectic dintre dezarmare și
dezvoltare. în timp ce cursa înarmă
rilor constituie un factor de adincire a decalajelor, reducerea progresi
vă a cheltuielilor militare ar elibe
ra. in fiecare țară, sume care ar
putea fi investite cu folos în scopuri
productive".
In articol se amintește, totodată,
că România s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru începerea
în cadrul O.N.U. a unor negocieri
globale privind noua ordine econo
mică. In acest sens, președintele
României a propus organizarea unei
întîlniri la nivel înalt a țărilor in
curs de dezvoltare, de natură să im
pulsioneze orientarea într-o direcție
pozitivă a proceselor economice ac
tuale. Întărirea unității și colaborării
țărilor din așa-numita „lume a
treia".
„Fundamentarea, cristalizarea șl
promovarea conceptului de nouă or
dine mondială de către președintele
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o
contribuție de mare valoare a con
ducătorului roî-’n la solutionarea unora dintre cele mal grave Si com
plexe probleme ale lumii contempo
rane", se subliniază, în încheiere.

In sprijinul cauzei libertății și independenței
tuturor națiunilor
„România se pronunță pentru o
nouă ordine economică, internațio
nală" este titlul unui amplu articol
publicat
de
cunoscuta
revistă
„JEUNE AFRIQUE", oare apare ta
Franța.
Esențială • fost șl rămîne — în
programul românesc pentru o nouă
ordine economică internațională —
abordarea globală și multisectorială : toate țările trebuie să participe
la realizarea acestuia ; trebuie viza
te toate problemele economice ma
jore care confruntă omenirea ; aces
te probleme trebuie „ataoate" și re
zolvate interdependent, în contextul
dezvoltării generale, avînd în vedere
conexiunea strînsă, Intercondiționarea lor, scopul fundamental fiind li
chidarea subdezvoltării — se arată
în articol.
Așa cum în repetate rlndurl a sub
liniat președintele României —
arată revista — dezvoltarea pe mai
departe a înseși țărilor avansate din
punct de vedere economic este le
gată nemijlocit de progresul econo
mic al țărilor în curs de dezvoltare.
Restringerea importurilor — pe care
acestea din urmă nu au dorit-o, dar

la care au fost obligata să recurgă
datorită constringerilor economicofinanciare (dobînzi excesive, prețuri
inechitabile, bariere protecționiste)
ce le-au fost impuse — Înseamnă
pierderi ta exporturile țărilor dez
voltate șl, implicit, în creșterea lor
economică. Interdependențele crescînde fac astăzi ca țările în curs de
dezvoltare să constituie o verigă in
dispensabilă de susținere a unei ex
pansiuni globale în economia mon
dială. Fără lichidarea subdezvoltării
nu poate fi concepută dezvoltarea de
ansamblu, inclusiv cea a țărilor in
dustrializate. Iată de ce, în concep
ția României, o autentică ieșire din
criza economică mondială nu poate
avea loc decît prin sprijinirea unei
îmbunătățiri notabile a situației eco
nomice a țărilor în curs de dezvol
tare, singura în măsură să permită
o lărgire substanțială a pieței mon
diale, în interesul tuturor.
Argumentarea românească a nece
sității lichidării subdezvoltării și
schimbării ordinii economice interna
ționale actuale nu a fost cantonată
niciodată in perimetrul deziderate
lor pioase, d a fost plasată întot

deauna pe terenul realist și fertil al
intereselor economice și politice co
mune ale tuturor țărilor — continuă
„Jeune Afrique".
Programul românesc de înfăptuire
a noii ordini economice internaționa
le — adoptat încă din 1975 ca docu
ment al Adunării Generale a O.N.U.
— oferă o bază realistă, soluții co
respunzătoare și concret-operaționale — evidențiază „Jeune Afri
que". Este un program permanent
deschis la propunerile și inițiativele
constructive care vin din partea
altor state. Valoarea practică a mă
surilor propuse de România — sub
liniază revista — rezidă tocmai In
faptul că, prin abordări noi, ele ar
permite țărilor în curs de dezvol
tare nu numai să-și continue pro
gramele de progres economico-social,
dar și să rămînă cumpărători activi
ai produselor țărilor dezvoltate, în
folosul general, al stabilității finan
ciare internaționale, al expansiunii
de ansamblu a economiei șl comer
țului pe plan mondial.
(Agerpres)

Manifestări consacrate marii sărbători naționale a poporului român
Semnificația zilei de 23 August 1944 tn istoria poporului român este
prezentată in cadrul diferitelor manifestări omagiale organizate peste
hotare in aceste zile premergătoare marii noastre sărbători naționale —
aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă. Sint reliefate realizările remarcabile obținute de poporul
român in anii construcției socialiste, în special in perioada de ample
transformări revoluționare ce a urmat Congresului al IX-lea al Partidului
Comunist Român, de cînd destinele României sint conduse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

BEIJING 19 (Agerpres). — Sub
auspiciile Bibliotecii Naționale a R.P.
Chineze, la Beijing a avut loc o ma
nifestare culturală, în cadrul căreia
Du Ke, directorul executiv al biblio
tecii, reprezentant al Ministerului
Culturii, a evocat evenimentele le
gate de actul de la 23 August 1944,
care au inaugurat o epocă nouă in
istoria poporului român. Sărbătorirea
la Beijing a Zilei naționale a Româ
niei, a spus el. reprezintă o expresie
concretă a relațiilor de prietenie și
Solidaritate care leagă cele două
partide, țări și popoare.
Au avut loc, în fața unui numeros
public, proiecții de filme documen
tare și diapozitive înfățișînd realiză
rile poporului român în anii con
strucției socialiste, frumusețile și bo
gățiile naturale ale țării noastre.

Au participat reprezentanți al con
ducerii Secției de relații externe a
C.C. al P.C. Chinez, ai Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Cul
turii, ai Ministerului Radio-Televiziunii șl Cinematografiei, ai Asocia
ției de prietenie a poporului chinez
cu străinătatea, ai Asociației de
prietenie China-România, oameni de
cultură și artă, ziariști.

CIUDAD DE MEXICO 19 • (Ager
pres). — In cadrul unei conferințe
organizate la Universitatea Națională
Autonomă a Mexicului (U.N.A.M.) a
luat cuvîntul Jorge Saldana, profe
sor la Facultatea de filozofie și li
tere, președintele Asociației de priete
nie Mexic-România, care s-a referit
la momente semnificative din istoria
țării noastre, la realizările impor

tante ale poporului român din ultimii
23 de ani, făcînd aprecieri elogioase
la adresa politicii externe și acțiu
nilor României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, pe plan interna
țional.
Manifestarea a inclus prezentarea
filmului documentar „România —
efigii contemporane" și a unei ex
poziții de carte și fotografii.
Facultății de filozofie și litere a
U.N.A.M. i-a fost donat un set de
volume reprezentative, cuprinzînd
lucrări din gindirea social-politică a
președintelui Nicolae Ceaușescu, din
valoroasa activitate științifică a tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, lucrări din litera
tura clasică și contemporană româ
nească.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre
din conducerea U.N.A.M., membri ai
corpului diplomatic, studenți. un nu
meros public.

niei la războiul antihitlerist, rolul
conducător al Partidului Comunist
Român în înlăturarea dictaturii militaro-fasciste și în instaurarea pu
terii democrat-populare, transformă
rile revoluționare cunoscute de țara
noastră. Au fost puse în evidență
succesele remarcabile obținute de po
porul român în epoca inaugurată
de Congresul al IX-lea al P.C.R.
Au fost relevate, de asemenea, pozi
ția partidului și statului nostru în
principalele probleme ale vieții in
ternaționale, precum și dezvoltarea
continuu ascendentă a relațiilor de
prietenie și colaborare româno-cehoslovace.
Au participat reprezentanți ai C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, Ministeru
lui Afacerilor Externe, Oficiului
federal pentru presă și Informații,
numeroși ziariști.
In sălile unor cinematografe din
Praga, Bratislava și Brno au fost
organizate gale ale filmului româ
nesc.

PRAGA 19 (Agerpres). — In ca
pitala R.S. Cehoslovace a fost or
ganizată o conferință de presă con
sacrată actului de la 23 August 1944.
Au fost evocate participarea Româ-

HELSINKI 19 (Agerpres). — La
Helsinki a avut loc o festivitate in
cadrul căreia Bibliotecii Parlamen
tului din Finlanda i-a fost donată

o bogată colecție de cărți Istorice, soAu fost prezentate o expoziție de
cial-politice, juridice, de artă și cul carte social-politică și filme docu
tură românești. La loc de cinste mentare românești.
•
s-au aflat volume și lucrări din ope
—
La
ra președintelui Nicolae Ceaușescu,
CARACAS 19 (Agerpres).
oglindind vasta sa activitate teore Caracas a fost inaugurată o expozitică și practică pusă in slujba con tie de carte și fotografii sub generistruirii socialismului și comunismu cui „România azi". La loc cțe cinste
au fost expuse opere din gindirea
lui in România.
Cu acest prilej, au fost evocate ■ social-politică a tovarășului
trecutul glorios de luptă al poporului Nicolae Ceaușescu, secretar general
român, Împlinirile de seamă ale na ăl Partidului Comunist Român, pre
țiunii noastre pe drumul construirii ședintele Republicii Socialiste Româ
noii orinduiri, al ridicării continue a nia.
Despre semnificația evenimentului
bunăstării materiale și spirituale, al
Întăririi independenței și suverani Istoric de la 23 August 1944 a vor
bit președintele Grupului parlamen
tății României,
tar de prietenie româno-venezueBERLIN 19 (Agerpres). — într-o lean.
La manifestare au participat semare unitate a Armatei Populare
Naționale a R. D. Germane a avut natori, deputați, reprezentanți a,i
loc o adunare festivă, cu care prilej corpului diplomatic și ai cercurilor
au fost reliefate importanța Istorică de afaceri, oameni de cultură, zia
a evenimentelor de la 23 August riști, un numeros public.
1944, realizările pe multiple planuri
ale poporului român in construcția
WASHINGTON 19 (Agerpres). —
socialistă, îndeosebi prefacerile re
voluționare ce au avut loc după La Universitatea Georgetown din
Congresul al IX-lea al P.C.R., de Washington a fost prezentată o ex
cind în fruntea partidului și țării sa poziție de carte românească In ca
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
drul căreia la loc de frunte s-au

aflat lucrări reprezentative din gin
direa social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușfescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Au fost expuse, de asemenea,
lucrările tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.
O expoziție de fotografii, inaugu
rată cu același prilej, ilustrează as
pecte semnificative ale dezvoltării
industriei, agriculturii. științei șl
tehnicii româneșți, realizări socialedilitare contemporane, ca șl aspec
te referitoare la istoria, cultura șl
civilizația poporului român.
LONDRA 19 (Agerpres). — Sub
egida filialei din Birmingham a Aso
ciației de prietenie Marea BritanieRomânia, Ia Biblioteca centrală a
orașului Cardiff (capitala Tării Ga
lilor) s-a deschis o expoziție de fo
tografii înfățișînd realizările economico-edilitare ale României contem
porane. De asemenea, a fost inau
gurată o expoziție de costume popu
lare românești din principalele zone
etnografice ale țării.
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