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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCUI

intr-o insnfletitoare atmosferă patriotică, expresie a unității 
de neclintit a întregului popnr în jurul*  partidului,

al secretarului său'Ț general, nmagiind măreața sărbătoare națională a poporului român, ieri a avut loc

O VIBRANTĂ MANIFESTARE POPULARĂ
l- - - - - - - - - - -Simbătă după-amiază, in prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a avut loc, in Capitală, adu
narea festivă consacrată împlinirii a 44 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 19441

Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu

Zecile de mii de participant! la 
această mare aniversare, prezenti 
pe stadionul „23 August-1, au adus 
și cu acest prilej un înalt omagiu 
actului istoric, de epocală însem
nătate națională și internațională, 
care a deschis calea împlinirii 
idealurilor și năzuințelor de liber
tate și dreptate ale poporului ro
mân, a profundelor transformări 

* revoluționare, a independentei și 
progresului, a făuririi pe pămin- 
tul României a socialismului și 
comunismului.

Apariția în tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
salutată cu multă căldură, cu cele 
mai alese sentimente de stimă și 
prețuire, cu ovații și urale pu
ternice.

S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — pace !“, cei prezenți 
reafirmind vibrant simțămintele de 
nețărmurită dragoste și profundă 
recunoștință față de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui pil
duitoare viață și activitate revo
luționară s-au împletit strins cu 
lupta eroică a partidului, a po
porului, pentru făurirea destinului 
socialist al patriei.

In tribuna oficială au luat loc, 
de asemenea, membrii și membrii 
supleanți ai Corriitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secreta
rii Comitetului Central al partidu
lui.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, și ai 
guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, participant! 
la revoluția de' eliberare socială și 
națională, antifascistă și -antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, ve
terani ai războiului antihitlerist, 
generali și ofițeri superiori, con
ducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, oameni 
de știință, artă și cultură, mun
citori fruntași în producție din 
mari unități industriale ale Capi
talei.

Au asistat șefii misiunilor diplo
matice acreditați la București, a- 
tașați militari, membri ai corpu

lui diplomatic, precum și cores
pondenți ai presei străine.

în această zi aniversară, sta
dionul „23 August", unde erau 
arborate steaguri tricolore și roșii, 
era împodobit sărbătorește. Pe 
fundalul din fața tribunei oficiale 
se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapele. Pe mari pancarte, deasu
pra tribunelor, se aflau însorise 
urările „Trăiască, Partidul Comu-f 
nist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască 
patria noastră liberă și indepen
dentă, Republica Socialistă Româ
nia !“. Cu litere mari erau mar
cate datele glorioasei aniversări : 
„23 August 1944 — 23 August 1988“.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

• Luind1 cuvintul, tovarășul Con- j 
stantin Radu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 'al 
P.C.R.. a spus :

„In aceste momente solemne, de 
înălțătoare vibrație patriotică, vă 
rog să-mi permiteți să declar des
chisă adunarea festivă din Capi
tala patriei noastre, consacrată 
celei de-a 44-a aniversări a vic
toriei revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an
tiimperialistă din România.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român, dind glas sim- 
țămintelor de înflăcărată , dragoste 
și nemărginită recunoștință ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din municipiul București, a- 
ducem, cu toată căldura inimilor 
noastre, un fierbinte omagiu iu
bitului conducător al partidului și 
statului nostru, a cărui eroică și 
îndelungată activitate revoluționa
ră a deschis noi orizonturi în e- 
dificarea socialistă și comunistă a 
patriei, marelui Erou între eroii 
națiunii, personalitate proeminentă 
a vieții politice contemporane, stră
lucit militant pentru cauza liber
tății, progresului și păcii în în
treaga lume, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
(Continuare- in pag. a II-a)

Dragi tovarăși,
Aniversăm anul acesta, la 23 Au

gust, împlinirea a 44 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, care a deschis ca
lea împlinirii idealurilor și năzuin
țelor de dreptate și libertate ale 
poportilui român, a făuririi socie
tății socialiste în țara noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu prilejul marii noastre sărbă
tori naționale, adresez, în numele 
conducerii de partid și de stat, al 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări și urări participanților la 
adunarea festivă, clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, întregului 
popor, care, prin munca sa plină 
de abnegație și dăruire, făurește 
noul destin, socialist și comunist 
a! României. (Aplauze și urale pu
ternice. prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“).

Poporul român sărbătorește ziua 
de 23 August într-o deplină uni
tate în jurul partidului, al secre
tarului său general, în atmosfera 
de puternică angajare patriotică, 
revoluționară, generată de ideile și 
orientările de excepțională însem
nătate teoretică și practică cuprin
se în Tezele din aprilie privind 
perfecționarea activității organiza
torice și politico-ideologice, orga
nizarea și modernizarea întregii 
vieți economico-sociale. (Vii și 
Îndelungi aplauze). în întrea
ga țară se desfășoară o intensă ac
tivitate pentru realizarea obiecti
velor înscrise în planul pe acest an 
și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea neabătută a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, care vor asigura creșterea 
continuă a forței economice și so
ciale a patriei noastre, trecerea 
României intr-un stadiu nou, su
perior de dezvoltare economico- 
socială și ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Victoria revoluției de Ia 23 Au

gust 1944 este rezultatul acțiunii 
revoluționare a clasei muncitoare, 
a celorlalte 4forțe patriotice și de

mocratice ale țării, organizate și 
conduse de Partidul Comunist Ro
mân, al unirii acestora într-un pu
ternic front de luptă pentru răstur
narea dictaturii militaro-fasciste, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale, a interese
lor supreme ale întregii națiuni.

în această luptă, partidul a unit 
și mobilizat larg toate forțele pa
triotice, antifasciste ale țării, in
clusiv armata, realizînd cea mai 
vastă alianță politică din istoria 
poporului român, care a asigurat 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională și a deschis ca
lea făuririi celei mai drepte și mai 
înaintate orînduiri sociale — orîn- 
duirea socialistă și comunistă — 
pe pămîntul patriei.

Marile realizări obținute de po
porul român în cele aproape patru 
decenii și jumătate care au trecut 
de la 23 August 1944 pup cu deo
sebită putere în evidență însemnă
tatea fundamentală a acestui act 
istoric pentru destinele poporu
lui român, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, înalță 
astăzi tot mai sus luminosul edi
ficiu al României moderne — țară 

socialistă, independentă și suvera
nă, liberă și demnă între popoare
le și națiunile lumii. (Urale și 
aplauze puternice, îndelungate ; se 
scandează îndelung „Stima noastră 
și mindria, Ceaușescu — Româ
nia !“).

Stimați tovarăși,
După victoria de la 23 August 

1944, România, întoreînd armele 
împotriva Germaniei hitleriste, a 
trecut, cu întregul său potențial 
economic și militar, de partea for
țelor antifasciste, adueîndu-și o 
contribuție decisivă la zdrobirea 
mașinii de război fasciste.

La chemarea Partidului Comu
nist Român, armata română s-a 
angajat cu toate forțele în marile 
bătălii pentru alungarea cotropi
torilor hitleriști, înscriind minuna
te pagini de eroism în lupta pen
tru libertatea și independența pa
triei. După eliberarea întregului 
teritoriu național, ostașii români 
au continuat, alături de armata so
vietică, acțiunile militare dincolo 
de hotarele patriei, participînd ac
tiv și dînd grele jertfe de sînge 

pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din teri
toriul, Austriei, pentru înfrîngerea 
definitivă a Germaniei fasciste și 
încheierea victorioasă a războiului 
din Europa.

Astăzi, la aniversarea măreței 
victorii de la 23 August, poporul 
nostru aduce cea mai înaltă cins
tire eroilor comuniști și antifas
ciști, miilor de luptători, bravilor 
ostași și ofițeri români, care, ilus- 
trînd cu strălucire cele mai bune 
tradiții de luptă ale poporului ro
mân, s-au jertfit pentru înfrînge
rea fascismului și eliberarea pa
triei străbune, pentru împlinirea 
mărețelor idealuri de dreptate so
cială și națională, pentru progre
sul și prosperitatea României, pen
tru cauza libertății și independen
ței popoarelor. (Aplauze îndelun
gate).

Cinstim, în același timp, memo
ria ostașilor armatei sovietice, care 
au dus pe umerii lor greul războiu
lui și au dat cele mai mari jertfe 
în lupta pentru zdrobirea hitleris- 
mului, precum și a ostașilor celor
lalte armate ale coaliției antihitle

riste, a partizanilor și luptătorilor 
din mișcarea de rezistență, a tutu
ror acelora care au luptat pentru 
salvarea omenirii de pericolul 
fascist. (Aplauze îndelungate).

Poporul român întîmpină cea 
de-a 44-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă cu hotărîrea fermă de a 
acționa cu toate forțele, împreună 
cu celelalte țări și popoare ale lu
mii, pentru eliminarea definitivă a 
războiului din viața omenirii, pen
tru o politică nouă, de pace și co
laborare, care să asigure dreptul 
la dezvoltare liberă și suverană a 
fiecărei națiuni. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,
în perioada care a trecut de Ia 

victoria istorică de la 23 August 
1944, poporul român, condus cu 
clarviziune de Partidul Comunist 
Român, a înfăptuit mari și profun
de transformări revoluționare pe 
pămîntul patriei. în acești ani a 
fost lichidată pentru totdeauna 
orînduirea burghezo-moșierească, 
bazată pe exploatare și asuprire și 
s-a trecut Ia făurirea societății so
cialiste — societate a demnității 
umane, a muncii și vieții libere — 
întemeiată pe proprietatea între
gului popor asupra mijloacelor de 
producție, pe principiile socialiste 
de repartiție, ale eticii și echității 
noii orînduiri. Dintr-o țară slab 
dezvoltată, cu o economie predo
minant agricolă, România a deve
nit un stat industrial-agrar, cu o 
industrie puternică, modernă și o 
agricultură socialistă în plin pro
gres, — bazate pe cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii — cu 
o viață economică și culturală în
floritoare.

S-au dezvoltat și afirmat puter
nic știința, învățămîntul și cultu
ra — factori de importanță esen
țială pentru progresul multilateral 
al țării, pentru făurirea socialis
mului și comunismului.

Pe măsura dezvoltării generale 
a țării s-au asigurat ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și spiritual, creșterea generală a 
gradului de bunăstare și civilizație 
al întregului nostru popor.

Marile înfăptuiri din perioada 
celor peste patru decenii atestă 
cu putere justețea și realismul
(Continuare in pag. a IlI-a)

I



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 21 august 1988

Vibranta manifestare populară din capitală
(Urmare din pag. I)

Exprimăm cele mai alese senti
mente de înaltă stimă, recunoș
tință și profund respect, omagiul 
nostru tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, eminent om de 
știință, de largă recunoaștere in
ternațională. care, prin, neobosita 
activitate pe care o desfășoară cu 
nețărmurită dăruire patriotică, a- 
duce o contribuție de seamă la 
creșterea continuă a bunăstării și 
fericirii poporului român, la afir
marea tot mai puternică a știin
ței, invățămintului și culturii in 
procesul făuririi noii orinduiri so
cialiste în țara noastră, la întă
rirea climatului de înțelegere și 
colaborare intre popoare, la asigu
rarea păcii în lume.

Salutăm, cu căldură, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului, pe toți participanții la 
adunarea noastră.

Adresăm un cordial salut oaspe
ților de peste hotare și membrilor 
corpului diplomatic prezenți la 
adunarea festivă.

La aniversarea sărbătorii națio
nale a poporului român, oamenii 
muncii d n Capitală, raportind în
deplinirea principalilor indicatori 
ai planului, vă încredințează, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că sint ferm hotăriți să obțină. în 
acest an și pe intregul cincinal, 
rezultate deosebite, spre a fi la 
înălțimea încrederii și sprijinului 
statornic pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ni le acordați zi de zi 
și pentru care vă exprim cele mai 
calde mulțumiri.

Permitețl-mt să adresez, cu alea
să stimă și deosebit respect, ru
gămintea de a lua cuvîntul la ma-

rea noastră adunare, consacrată 
sărbătoririi Zilei naționale a po
porului român, tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului

Central al partidului, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România'1.

în aplauzele celor prezenți a luat 
cuvintul tovarășa Elena Ceaușescu.

Urmărită cu viu interes, cuvîn- 
tarea a fost subliniată. în repetate 
rinduri. cu îndelungi aplauze.

în continuare a urmat defilarea 
gărzilor patriotice, a formațiunilor

de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, a pionierilor și 
școlarilor, a formațiunilor de apă
rare civilă.

Prin fața tribunelor a trecut

apoi un mare număr de sportivi 
care au contribuit la sporirea glo
riei sportive a țării noastre, pre
cum și formații artistice laureate 
ale Festivalului național ..Cintarea

României", care purtau stemele 
partidului și statului, steaguri tri
colore și roșii, portretul tovarășului 
Nicojae Ceaușescu. intonau cintece 
patriotice și revoluționare.

Festivitatea de pe stadionul ..23 
August" a fost întregită de amplul 
spectacol prezentat de mari an
sambluri, de valoroase formații 
cultural-artistice din intreaga țară.

La plecare, parcurgind aleea 
centrală a parcului în care 
este situat stadionul „23 August", 
tovarășul Nicolae Ceausescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați din nou cu multă căldură de 
mii de oameni ai muncii care au 
aplaudat și ovaționat pentru partid 
și secretarul său general.

De asemenea, pe bulevardul din 
apropierea marelui stadion, mii și 
mii de bucureșteni. formații artis
tice și sportive de tineret au salu
tat cu respect, cu entuziasm și 
bucurie pe conducătorul partidului 
și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură manifestărilor en
tuziaste ale miilor de bucureșteni.

Prin întreaga sa desfășurare, 
sărbătorirea Zilei noastre naționale 
a pus cu putere în evidență hotă- 
rîrea nestrămutată a oamenilor 
muncii bucureșteni. a întregului 
popor român de a acționa în con
tinuare. strins uniți în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
pentru a da viață mobilizatoarelor 
programe de dezvoltare econo- 
mico-soclală a patriei stabilite de 
Congresul al XIII-Iea si Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
propășirea și afirmarea în liber
tate și demnitate a României so
cialiste.

Adunarea festivă și spectacolul 
cultural-sportiv au putut fi urmă
rite in întreaga țară prin interme
diul posturilor noastre de radio șl 
televiziune, care au transmis in 
direct această grandioasă mani
festare.

OMAGIU CONDUCĂTORULUI IUBIT, PARTIDULUI, PATRIEI SOCIALISTE
Spectacolul festiv de pe 
stadionul „23 August"

Spectacolul festiv, susținut de cele 
mai valoroase formații artistice pro
fesioniste și de amatori, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", a dat expresie artistică 
înaltului omagiu al poporului față 
de Ziua națională a României, de 
actul istoric petrecut în urmă cu 44 
de ani. față de glorioasele înfăptuiri 
din cea mai fertilă perioadă a isto
riei sale bimilenare — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Sunete de buciume și tulnice dau 
semnalul intrării pe stadion a forma
țiilor artistice, in timp ce se rostește 
un vibrantei mobilizator angajament: 
„La marea sărbătoare națională a po
porului român ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. ca. in spi
ritul înaltelor dumneavoastră coman
damente formulate în Tezele din apri
lie. să acționăm cu toată energia și 
dăruirea patriotică pentru dezvolta
rea economico-socială a patriei și 
perfecționarea continuă a activității 
ideologice și politico-educative". Co
ruri reunite interpretează cintecele 
„Trăim decenii de împliniri mărețe", 
„Partidul — Ceaușescu, România", 
într-unia din tribunele stadionului 
plăcuțe multicolore dau contur unui 
imens tricolor, precum și portretului 
președintelui Republicii Socialiste 
România. încadrat de drapelele pa
triei și partidului; pe gazon apare 
scris „P.C.R., 23 August".

în sărbătoreasca zi dă august sint 
cinstite mindra glie românească, 
străbună vatră de eroi, precum și 
„epoca cea mai" înfloritoare din lun
ga devenire, a patriei" — cum o de
finește una dintre creațiile in ver
suri prezentate in spectacol. Prin 
cintece. versuri și imagini sint mar
cate împlinirea a 40 de ani de revo
luție socialistă in România. 70 de 
ani de la actul istoric al unirii 
de la 1 Decembrie 1918, precum șl a 
patru decenii de la crearea Partidu
lui unic al clasei muncitoare; se 
înalță un imn de slavă țării, parti
dului, poporului.

Imaginea țării, plai al muncii și 
rodniciei, este asemenea unui stup 
viu în care milioane de miini, mi
lioane de minți, milioane de inimi 
făuresc construcțiile viitorului co
munist. Formații de dans tematic al
cătuiesc, prin mișcări plastice, un 
imens fagure, sugerind hărnicia, vo
cația constructivă a poporului nos
tru ; sint înfățișate ctitoriile înălța
te pe întreg cuprinsul tării, mărturii 
elocvente ale dezvoltării armonioase 
a României socialiste. Pe stadion se 
conturează ecluza și o porțiune a 
cursului Înnoit al Dîmboviței, silue
te ale unor impunătoare edificii. în
tregul gazon ia apoi înfățișarea unui 
cimp cu flori. încadrat de conturul 
patriei. Versurile nuanțează și mâi 
mult imaginea :
Priviți acum spre patria română 
Ca stupu-i ce lucrează ne-ncetat 
Construcții epocale cresc spre soare 
Iar timpul e măreț și-naripat.
Priviți-o azi din zare plnă-n zare 
Ce măreție, cit avint, ce spor 
Noi înșine îi dăm o nouă slavă 
Cu acest popor clădim pentru popor.
Clădim și am clădit cu forță demnă 
Mal mult decit mileniile toate 
Priviți această țară, ea vorbește 
Prin tot ce-nseamnă fapte avîntate.
Vnit poporul îți clădește țara 
tși construiește liber viitorul 
Orașe, sate — faguri de lumină ;
E al muncii noastre țel suprem, 

poporul.

La a 44-a aniversare a măreței 
victorii din August este prezentă și 
cea mai tînără generație a tării — 
pionieri și șoimi ai patriei —, care, 
în versuri emoționante, exprimă 
sentimente de aleasă mulțumire pen
tru condițiile de viată și învățătură 
ce le sint create, fermul angaja

ment de a-și urma părinții, cuteză
tori, cu dragoste și avint. pe 
drumul către comunism. Apar 
imagini care înfățișează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu înconjurați de co
pii. aspecte din munca și viața feri
cită a tinerei generații.

Aceeași emoție se degajă și din 
momentul artistic „Tineri sintem — 
cum tînără e țara" — ce marchează 
împlinirea a patru decenii de la 
crearea primelor șantiere naționale 
ale tineretului, aspecte semnificative 
din activitatea tinerei generații pe 
noile șantiere aie patriei, precum .și 
din cei intitulat „Studenții comuniști 
ai României". Sint prezentate portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. înca
drate de tineri, precum și imagini 
din laboratoare și săli de curs. 
Piese corale, dansuri tematice și ta
blouri ritmice dau o notă de auten
tic și expresivitate acestor momente 
din spectacol.

Evoluează apoi militarii, care pre
zintă artistic elemente de pregătire 
specifică și angajamentul lor solemn 
„Servim patria".

Tineri distinși in cadrul competi
ției naționale „Daciada" fac dova
da talentului și măiestriei lor prin 
demonstrații do gimnastică artistică, 
ritmică și sportivă.

De pe plaiuri românești de legen
dă, din zone etnografice de tradiție, 
au sosit la marea sărbătoare soli ce 
dau strălucire comorilor noastre fol
clorice. Soliști vocali, prestigioase 
formații artistice ilustrează susținu
ta activitate ce se desfășoară în ca
drai centrelor de cultură și creație 
„Cintarea României".

Amplul tablou coregrafic sim- 
bolizind năzuința de pace a po
porului român, cintecele „Hora pă
cii" și „Ceaușescu-Pace", portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, înca
drat de cuvintele „Marele erou al 
păcii", sint clemente definitorii ale 
momentului de mare vibrație ca"e 
dă expresie vocației statornice a 
poporului -nostru de pace. înțelegere 
și colaborare internațională.

Cuvintele „Epoca de aur" si un 
imens buchet floral compus din gru
puri de tineri domină stadionul. în 
semn de omagiu, de aleasă cinstire 
pentru cel care este ctitorul Româ
niei socialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se recită poemul 
„Din Cintarea României. luminos, 
ales omagiu bravului Conducător" :
Nicolae Ceaușescu — nume scump, 

simbol suprem — 
In istorie a-nscris pagini demne.

îndrăznețe,
Și-i mereu în fruntea luptei pentru 

împliniri mărețe,
De aceea, cu credință, toți

in inimă-l avem.
Timp de peste cinci decenii ne-nfricat 

a fost in luptă
Pentru dreptul celor mulți militind 

cu eroism
El din viață a făcut o dovadă 

ne-ntreruptă
De istorică iubire pentru om

și comunism.
El în anii noi ai vremii, strălucit 

conducător,
România a-nălțat-o în lumina 

demnității
Și-a înscris în stema țării semnul 

suveranității —
Visul milenar ce-l poartă liberul.

român popor ! ■
Lingă marea lui iubire pentru Om 

și pentru țară,
E Elena Ceaușescu. militant și om 

de știință.
Ce in lupta comunistă și-a pus viața 

cu credință
Devenind prin fapta vieții eroină 

legendară.

De pe tot cuprinsul țării — glas 
de stimă, de cinstire

Pentru-ai țării fii de seamă.
marelui conducător I

In lumina faptei lor este fapta 
tuturor, 

România să. privească demnă
către omenire.

Sint prezentate imagini redind as
pecte din viața și activitatea tovară
șului Nicolae Ceausescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. puse în slujba fe
ricirii poporului. înfloririi continue 
a patriei.

Prind contur drapelele patriei și 

partidului, înscrisul „Partidul — 
Ceaușescu — Viitorul", imagini sim
bolice cu care ia sfirșit — intr-o im
presionantă apoteoză — spectacolul 
festiv dedicat aniversării a 44 de 
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și ant.iimperiâlistă de la 23 Au
gust 1944. Toți participanții intonea
ză Imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris pe tri
color unire".

întregul stadion cunoaște o atmo
sferă de mare sărbătoare, de vibrant, 
entuziasm. Răsună urale și ovații 
îndelungate.

Un grup de pionieri urcă la 
tribună și oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu,frumoase buchete 
de flori.

Grandioasa festivitate de pe sta
dionul „23 August" din Capitală s-a 
constituit intr-o demonstrație a uni

tății întregului popor in jurul parti
dului. al secretarului său general, a 
hotăririi neabătute de a păși ferm 
pe drumul ^socialismului și comunis
mului. '

★
Spectacolul festiv dedicat marii 

sărbători naționale de la 23 August 
a fost organizat de Consiliul Cultu
rii .și Educației Socialiste. Consiliul 
Central al U.G.S.R.. Comitetul Cen
tral al U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., 

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. Ministerul Apărării Na
ționale. Ministerul Educației și învă- 
țămîntului. C.N.E.F.S.. Radiotelevi- 
ziunea Română. împreună cu Comi
tetul municipal București al Parti
dului Comunist Român.

La reușita spectacolului și-au adus 
contribuția mari formații corale și 
orchestrale, ansambluri de balet și 
dansuri populare, elevi, studenti. 
militari. (Agerpres)
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politicii partidului nostru, care, 
pornind de la concepția revoluțio
nară a socialismului științific, de 
la realitățile societății românești, 
a acționat cu fermitate și consec
vență pentru aplicarea creatoare 
a legităților general-valabile la 
condițiile concrete ale patriei 
noastre, asigurînd dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, 
creșterea continuă a potențialului 
economic și social al întregii țări.

Pe drumul de mari înfăptuiri 
deschis de revoluția de eliberare 
socială și națională din august 
1944, Congresul al IX-lea al parti- 

■ dului reprezintă ntdmentul cel 
mai important in evoluția patriei 
noastre socialiste,' în construcția 
noii orînduiri. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“),Congresul 
al IX-lea a inaugurat o epocă de 
glorioase împliniri, caracterizată 
prrntr-un puternic spirit înnoitor, 
care a dat un puternic impuls 
gîndirii și activității revoluționare, 
punînd larg în valoare capacitățile 
și energiile întregului popor, asigu
rînd valorificarea la un nivel su
perior a mijloacelor materiale ți 
umane de care dispune societatea 
noastră socialistă. (Urale și aplau
ze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în acești ani au fost adoptate 
hotărîri de importanță istorică 
privind dezvoltarea armonioasă, 
în ritm înalt, a industriei, agri
culturii,. a tuturor sectoarelor e- 
conomiei naționale, repartizarea 
echilibrată a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, ceea 
ce a dus la ridicarea economi- 
co-socială a tuturor județelor și 
zonelor patriei, la creșterea ge
nerală a gradului de civilizație și 
bunăstare al întregului popbr, la 
realizarea egalității depline în 
drepturi pentru toți» cetățenii 
României. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este deosebit ,de semnificativ că 
toate aceste mari realizări au 
fost obținute prin aplicarea con
secventă a liniei politice adoptate 
de Congresul al IX-lea, la iniția
tiva secretarului general al parti
dului, de a aloca pentru dezvol
tare circa o treime din venitul 
național. Aceasta a făcut ca, față 
de anul 1945, producția industri
ală a țării să crească de peste 
120 de ori, producția agricolă de 
pește 6 ori, iar venitul național 
de aproape 33 de ori. Avuția na
țională a ajuns în prezent la circa 
5 mii de miliarde de lei. 
Fondurile fixe au crescut de 
la numai 80 de miliarde, cît re
prezentau în anul naționalizării, 
la 3,2 trilioane lei în prezent. 
Peste 90 la sută din aceste fon
duri fixe au fost realizate în pe
rioada care a . trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Succese de seamă s-au obținut în 
domeniul investițiilor, construc
țiilor, transporturilor și în celelal
te sectoare economice.

O puternică dezvoltare au cu
noscut, în acești ani, cercetarea 
științifică, învățămîntul și cultu
ra, care au contribuit și contribuie 
într-o măsură hotărîtoare la solu
ționarea problemelor complexe ale 
progresului tehnic, ale introduce
rii în producție a noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii, la asigura
rea necesarului de cadre cu te
meinice cunoștințe profesionale, 

educate în spiritul înaltelor exi
gențe revoluționare, al răspunde
rii depline față de patrie, partid 
și popor. S-a asigurat generaliza
rea învățămîntului de 10 ani și 
s-au creat condițiile pentru ca, 
pînă în 1990, să se treacă, practic, 
la generalizarea învățămîntului 
de 12 ani.

în primii doi ani și jumătate ai 
actualului cincinal s-au înregis
trat noi realizări în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, a celorlal
te ramuri ale economiei naționa
le, a continuat să crească venitul 
național, să sporească avuția so
cialistă a poporului. Pe această 
bază, partidul și statul nostru so
cialist au luat, noi măsuri pentru 
a asigura creșterea în continuare 
a nivelului de trai material și 
spiritual al întregii națiuni.

Noile măsuri de majorare a re
tribuțiilor și pensiilor, adoptate 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, care au intrat în vi
goare începînd cu ziua de 1 august 
a acestui an, și de care vor be
neficia peste 9 000 000 de cetățeni, 
asigură o creștere substanțială a 
veniturilor oamenilor muncii, și în 
primul rînd a celor cu venituri 
mai mici. (Vii și puternice 
aplauze).

în toate județele s-a dezvoltat 
puternic construcția de locuințe și 
de alte așezăminte social-cultura- 
le — de sănătate, cultură, învăță- 
mînt —, s-a intensificat acțiunea 
de organizare și modernizare a o- 
rașelor și comunelor, ceea ce a 
asigurat condiții tot mai bune de 
locuit, de muncă și de viață pen
tru toți locuitorii țării. Toate a- 
cestea au schimbat radical înfă
țișarea tuturor orașelor și comu
nelor, a patriei noastre' în gene
ral.

Stimați tovarăși,
în toată această perioadă s-a 

desfășurat o amplă activitate de 
perfecționare continuă a organiză
rii și conducerii societății, de dez
voltare puternică a democrației so
cialiste. muncitorești-revoluționa- 
re. Partidul nostru a inițiat am
ple măsuri de creștere a rolului 
statului socialist în întreaga ope
ră de făurire a noii societăți, de 
perfecționare continuă a activită
ții de organizare și conducere pe 
baze științifice a tuturor sectoa
relor vieții economice și sociale. 
Din inițiativa și sub conducerea 
secretarului general al partidului, 
a fost creat un larg cadru demo
cratic. unic în felul său. în cei 
aproape 20 de ani de funcționa
re. consiliile muncitorești și a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii, consiliile naționale pe do
menii, congresele și conferințele 
naționale periodice și-au dovedit 
pe deplin justețea și superiorita
tea ca forme democratice de con
ducere. asigurînd participarea e- 
fectivâ, nemijlocită, a tuturor ce
tățenilor la dezbaterea și stabili
rea măsurilor care privesc mersul 
înainte al țării, la înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Toate aceste minunate realizări 
demonstrează forța și capacitatea 
partidului nostru comunist, care 
slujește neabătut interesele fun
damentale ale întregii națiuni, în- 
deplinindu-și cu cinste misiunea 
sa istorică, de a conduce poporul 
român pe calea socialismului, a 
bunăstării, libertății și independen
ței patriei. (Urale și aplauze pu

ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).

Tot ceea ce am realizat în con
strucția socialismului este rezulta
tul muncii eroicei noastre clase 
muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității, a întregului nostru 
popor, care — liber și stăpîn pe 
destinele sale — își făurește, sub 
conducerea partidului, o viață 
nouă, demnă și civilizată.

Iată de ce, pentru toate mari
le succese obținute în dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre so
cialiste. doresc ca, în numele se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al conducerii 
partidului și statului, să adresez 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor constructori
lor socialismului, harnicului și 
talentatului nostru popor cele mai 
calde felicitări, precum și urări 
de noi și tot mai mari realizări 
în întreaga activitate consacrată 
înfloririi patriei, bunăstării și fe
ricirii întregii națiuni. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,
întregul nostru popor se află 

angajat cu toate forțele sale în 
înfăptuirea obiectivului strategic 
privind trecerea. în acest cincinal, 
a României la stadiul de țară me
diu dezvoltată și de realizare, pînă 
în anii 2000, a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de afirmare 
largă a principiilor comuniste de 
muncă și viață.

în centrul activității situăm ferm 
realizarea în cele mai bune condi
ții a tuturor obiectivelor prevăzu
te în planul cincinal care are 
un rol hotărîtor pentru dezvoltarea 
viitoare a țării, pentru înaintarea 
României pe calea socialismului și 
comunismului — transpunerea ho- 
tărîtă în viață a orientărilor și sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului privind ridicarea ac
tivității economico-sociale la un ni
vel superior de calitate și efici
ență.

în acest scop, în spiritul Tezelor 
din aprilie, este necesar să acțio
năm cu toată fermitatea — în in
dustrie, agricultură, în toate sec
toarele de activitate — pentru 
aplicarea programelor privind per
fecționarea conducerii, organizării 
și modernizării proceselor de pro
ducție, pentru înfăptuirea noii re
voluții tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare.

O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării programelor de or
ganizare și modernizare, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne, care să ducă la îmbună
tățirea generală a structurii pro
ducției, la creșterea puternică a 
productivității muncii, la reduce
rea cheltuielilor de producție și la 
ridicarea nivelului tehnic și a ca
lității produselor, la sporirea sub
stanțială a eficienței economice în 
toate domeniile de activitate.

Este necesar să se intensifice ac
tivitatea de cercetare științifică în 
vederea elaborării de noi tehnolo
gii și introducerea lor în cel mai 
scurt timp în producție.

în același timp, trebuie să se 
realizeze în cele mai bune condi
ții de calitate și eficiență pro
ducția destinată exportului, spori

rea ponderii produselor românești 
de înalt nivel tehnic pe piața in
ternațională.

în noua etapă în care ne aflăm 
se impune să intensificăm și mai 
mult atît munca organizatorică a 
partidului, cît și activitatea ideo- 
logică de dezvoltare a conștiinței 
revoluționare a membrilor de 
partid, de ridicare a nivelului ge
neral de educație și cultură al tu
turor cetățenilor, care să asigure 
creșterea răspunderii fiecărui om 
al muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei, a hotărîrii ferme de rea
lizare neabătută a planurilor de 
dezvoltare generală a patriei noas
tre socialiste. Va trebui să facem 
totul pentru perfecționarea conti
nuă a activității tuturor organis
melor derhocrației muricitorești- 
revoluționare, pentru creșterea și 
mai puternică a rolului acestora în 
înfăptuirea practică a principiului 
construirii socialismului cu poporul 
și pentru popor.

Este necesar să acționăm pentru 
întărirea continuă a spiritului re
voluționar, pentru perfecționarea 
și îmbunătățirea activității de for
mare și promovare a cadrelor, de 
ridicare a pregătirii profesionale, 
tehnice și politice a oamenilor 
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate. Trebuie să veghem perma
nent Ia înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor de partid, la aplicarea și 
respectarea legilor țării — condi
ții esențiale pentru buna desfășu
rare a întregii activități de con
strucție socialistă.

Să facem totul pentru continua 
întărire a legăturilor partidului cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu toți oamenii 
muncii, cu întregul nostru popor 
— garanția supremă a înfăptuirii 
rolului politic conducător al parti
dului, a făuririi cu succes a socia
lismului și comunismului în 
România ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, „dispunem de 
o puternică bază materială, tehni
că, științifică, culturală și — mai 
presus de toate — avem un puter
nic partid, care și-a demonstrat 
capacitatea de a conduce întregul 
popor spre cele mai înalte culmi 
de civilizație și progres. Avem o 
clasă muncitoare, o țărănime, o in
telectualitate, un minunat popor, 
care — în deplină unitate — ur
mează cu încredere partidul, vă- 
zînd în partid garanția viitorului 
său liber, a independenței- și su
veranității României “.

Cu prilejul marii sărbători na
ționale, să reafirmăm cu putere 
angajamentul unanim al întregii 
noastre națiuni de a nu precupeți 
nici un efort pentru a da viață ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea și 
ale Conferinței Naționale, de a în
făptui neabătut toate obiectivele 
și sarcinile stabilite de partid pen
tru dezvoltarea economică și socia
lă a țării și ridicarea nivelului de 
trai și de civilizație al poporului, 
pentru înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarăși,
Mărețele programe de dezvolta

re a patriei noastre se pot realiza 
numai în condiții de pace, într.-un 
climat de înțelegere, securitate și 
largă colaborare internațională. 
Pornind de la acest adevăr, în spi
ritul inițiativelor președintelui ță
rii noastre, România desfășoară o 

amplă activitate internațională, 
participă activ și își aduce întreaga 
contribuție la soluționarea con
structivă a problemelor mondiale, 
la promovarea politicii de pace și 
colaborare.

România acordă o atenție deose
bită și militează susținut pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare și țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Situăm 
ferm la baza tuturor relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, drep
tul fiecărui popor de a-și făuri de 
sine stătător destinul, de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale econo
mico-sociale, potrivit voinței și as
pirațiilor proprii.

Acționăm ferm pentru dezarma
re, pentru înlăturarea pericolului 
unui război nuclear nimicitor. 
Apreciem că, deși s-au făcut unii 
pași pe calea dezarmării, situația 
internațională continuă să fie deo
sebit de gravă și complexă. In 
lume se mențin și se dezvoltă con
tradicții puternice, ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor, a 
perfecționării și creării de noi 
arme nucleare, a conflictelor și 
stărilor de tensiune din diferite 
zone ale planetei, a crizei econo
mice mondiale — care a agravat, 
îndeosebi, situația economică a ță
rilor în curs de dezvoltare, adîn- 
cind decalajele dintre țările boga
te și cele sărace.

în aceste împrejurări, se impu
ne cu putere necesitatea unei noi 
gîndiri cu privire la problemele 
internaționale, a unei noi abordări 
a problemelor războiului și păcii. 
Pornind de la adevărul că un nou 
război mondial s-ar transforma 
inevitabil într-un război nuclear 
ce ar distruge înseși condițiile pen
tru existența vieții pe planeta 
noastră, România consideră că 
problema fundamentală a epocii 
actuale o constituie trecerea hotă- 
rîtă la dezarmare — și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. A- 
cum, mai mult ca oricînd, se im
pune unirea eforturilor și acțiuni
lor tuturor popoarelor pentru opri
rea cursului periculos al eveni
mentelor spre încordare și război, 
pentru apărarea dreptului suprem 
al oamenilor, al națiunilor la 
pace, la viață, la existență liberă, 
independentă și demnă. (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).

Țara noastră consideră că tre
buie să se facă totul pentru a se 
ajunge la noi înțelegeri și acțiuni 
în direcția realizării unui program 
complex de dezarmare, în mai 
multe etape, care să ducă la li
chidarea totală și definitivă a ar
melor nucleare, la oprirea expe
riențelor nucleare și a militariză
rii Cosmosului. în acest sens, con
siderăm că este necesar ca Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii să realizeze, în cel mai 
scurt timp, în viață, prevederile 
acordului privind eliminarea ar
melor nucleare cu rază medie de 
acțiune, să încheie acordul pentru 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice nucleare — ca un nou 
pas important în direcția elimină
rii, treptate, a tuturor armelor nu
cleare. Totodată, țara noastră s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
eliminarea armelor chimice, pre
cum și pentru a se trece cît mai 
neintîrziat la tratative pentru 

realizarea unui acord privind re
ducerea substanțială a armelor 
convenționale, în prima etapă, cu 
20 la sută, iar ulterior, pînă în 
anul 2000, să se ajungă la o redu
cere cu cel puțin 50 la sută a aces
tor armamente. Poporul român se 
pronunță și acționează ferm pen
tru reducerea cheltuielilor milita
re — care au ajuns la uriașa cifră 
de peste 1 000 de miliarde dolari 
— pentru folosirea fondurilor re
zultate din aceste reduceri în sco
pul dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei țări, precum și pentru 
sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare.

Considerăm că Europa are — și 
trebuie să aibă — un rol deosebit 
de important în lupta pentru 
dezarmare, pentru prevenirea unei 
catastrofe nucleare distrugătoa
re, pentru securitate și pace, 
în acest sens, țara noastră 
acționează pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune a Confe
rinței de la Viena, pentru a se face 
pași concreți pe calea dezvoltării 
colaborării economice, științifice 
și tehnice, a întăririi încrederii și 
conlucrării între statele continen
tului european. Pornim de la ne
cesitatea realizării unei Europe 
unite, bazate pe respectarea orîn- 
duirii sociale din fiecare țară, a 
unei Europe a păcii și colaborării, 
fără arme și fără războaie.

în același timp, România mili
tează pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără 
baze militare străine. Țara noas
tră sprijină, totodată, crearea unor 
asemenea zone în nordul și cen
trul Europei, precum și în alte re
giuni ale lumii.

în cadrul politicii sale generale 
de pace și colaborare. România se 
pronunță și acționează cu consec
vență pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
internaționale, pentru rezolvarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
problemelor litigioase din Orientul 
Mijlociu, America Centrală, Asia 
și Africa.

Salutăm încetarea războiului 
dintre Iran și Irak și ne expri
măm speranța că, în cadrul ne
gocierilor directe, se vor depune 
toate eforturile pentru a se a- 
junge la soluții reciproc accepta
bile. care să ducă la lichidarea 
conflictului și la instaurarea de
plină a păcii în această regiune 
a lumii.

în ce privește Orientul Mijlo
ciu. apreciem că trebuie să se a- 
jungă in cel mai scurt timp la 
organizarea unei conferințe — sub 
egida Organizației Națiunilor Uni
te — la care să participe toate ță
rile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și Israelul.

Pornind de la agravarea situa
ției economiei mondiale — care a- 
fectează toate țările lumii, dar in 
mod deosebit țările în curs de 
dezvoltare — România se pro
nunță pentru o conferință inter
națională, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate statele, atît țările în 
curs de dezvoltare, cît și țările ca
pitaliste dezvoltate, pentru ca. în 
comun, să se ajungă la soluții re
ciproc acceptabile în vederea re
glementării globale a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a dato
riilor externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare — precum și a in
staurării unei noi ordini economi
ce mondiale. Realitățile de- 
monstrează^că soluționarea justă 
și durabilă a problemelor com

plexe din viața .internațională nu 
poate fi asigurată decît cu parti
ciparea activă, egală, a tuturor po
poarelor și a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau de orîn
duire socială.

De la tribuna marii noastre a- 
dunări festive, dorim să reafir
măm. și cu acest prilej, hotărîrea 
de neclintit a României socialis
te de a acționa și în Viitor, cu 
toată fermitatea, pentru întărirea 
colaborării cu toate statele lumii, 
de a conlucra în modul cel mai 
strîns cu popoarele și forțele 
înaintate de pretutindeni, pentru 
a-și aduce întreaga contribuție la 
afirmarea tot mai puternică a1 po
liticii de pace și colaborare, de 
dezarmare și securitate, la fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. (Urale 
și aplauze îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,
La aniversarea victoriei revolu

ției de eliberare socială și națio
nală de la 23 August 1944, expri- 
mîndu-ne deplina mîndrie pentru 
mărețele înfăptuiri obținute în anii 
construcției socialiste, să ne anga
jăm să facem totul pentru dezvol
tarea continuă a patriei noastre și 
ridicarea ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Să acționăm 
cu toate forțele pentru îndeplinirea 
neabătută a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, a tuturor 
planurilor și programelor de dez
voltare economică și socială a pa
triei ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Să dăm glas voinței unanime a 
poporului român de a acționa în 
deplină unitate, cu spirit revolu
ționar și înaltă răspundere patrio- 

’ tică, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, care asigură înain
tarea fermă a patriei noastre pe 
calea progresului și bunăstării, a 
edificării cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
a comunismului în România ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu să trăiască, 
România să-nflorească !“).

Trăiască harnicul și eroicul nos
tru popor — constructor al socia
lismului și comunismului ! (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !").

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socia
listă România ! (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mîndria !“).

Să triumfe lupta unită a po
poarelor pentru progres, colabo
rare și pace în întreaga lume!

(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn- 
drîa „Ceaușescu — pace !“. Toți 
cei prezenți la adunarea festivă se 
ridică in picioare și ovaționează 
îndelung, într-o atmosferă de pu
ternică unitate, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secreta
rul său general, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Omul din fața noastră abia ieșise 
din schimbul de dimineață. Este îm
brăcat cu gust, ținuta lui trădind un 
spirit practic, elegant, modern. Ne 
uimește cit este de proaspăt in ges
turi și in priviri; ne surprinde cit 
este de degajat și dornic de dialog ; 
sintem de-a dreptul surprinși de a- 
curatetea gîndului. de consistența 
ideilor sale. Dialogul cu RADU C. 
ION. miner, șef de brigadă la între
prinderea minieră Petrila, se înfiri
pă atit de firesc de parcă ne-am cu
noaște de cind lumea.

— E minunat să vezi cerul albas
tru. aici in împărăția munților, la 
ieșirea din mină. Pentru miner lu
mina de afară este un dor de fie
care zi și o mare cucerire de fieca
re zi. Mie această lumină mi se pare 
a fi și o răsplată, un dar pentru 
ceea ce facem noi în adîncuri.

— Și ce ați făcut în ultimul timp 
in adincuri ?

— Extragem cărbune. Asta am fă
cut și azi. asta facem de ani și ani. 
Asta se face aici, la Petrila. de a- 
proape 130 de ani. Brigada mea de 
45 de ortaci are toate motivele să fie 
mulțumită pentru cele 4 500 tone căr
bune extras peste plan de la începu
tul anului și pină in prezent. Asța 
înseamnă în medie, cam 100 tone 
cărbune extras peste plan de fiecare 
miner din brigadă. Și pentru cei 
care cunosc condițiile de extracție 
de aici, de la Petrila. asta înseamnă 
foarte mult.

— Care este specificul exploatării 
cărbunelui din această zonă ?

— Cărbunele este de bună calita
te, dar in straturi subțiri. Ținind 
seama de marile eforturi de inves
tiții făcute pentru deschiderea fiecă
rui front de lucru, este foarte im
portant ca exploatarea acestor stra
turi subțiri, de 1,2—1,8 metri să se 
facă cu randamente maxime. Or, 
pentru aceasta e bună și folositoare, 
desigur, și mecanizarea, dar decisivă 
este munca, mai bine zis. conștiința 
omului din abataj. Fiecare miner 
trebuie să fie convins că o dată ce a 
trecut de zona de exploatare, cărbu
nele rămas este definitiv pierdut în 
negura adincurtlor. Or. a pierde azi 
cărbune cocsificabil înseamnă a pier
de dolari. Asta trebuie să știe fieca
re dintre noi. Eforturile pentru me
canizare sint mari, și ele sint vizi
bile si in 
unde este 
exemplu, 
specializat 
perimentat 
duc, care

mina noastră peste tot 
posibil. Mă gindesc. de 

Ia complexul mecanizat 
pentru strate subțiri ex- 
de brigada pe care o con- 
asigură o productivitate

Asigurarea și condiționarea semințelor
acțiuni prioritare în aceste zile în agricultură

în vederea însămintării culturilor 
de toamnă, in toate unitățile agricole 
cultivatoare de griu și orz se fac 
pregătiri intense. Concomitent cu 
amplasarea acestor culturi, conti
nuă efectuarea arăturilor și pregăti
rea semințelor. In rindurile de iată 
ne vom opri asupra acestui ultim 
aspect — semințele. Și aceasta din- 
tr-un motiv bine întemeiat. Așa cum 
au demonstrat cercetările științifice 
și experiența unităților agricole 
fruntașe, folosirea de semințe din 
soiurile cu însușiri productive ridi
cate si care să corespundă normelor 
de calitate stabilite constituie o 
condiție hotăritoare a sporirii ran
damentului la hectar. întrucit peste 
aproximativ 20 de zile, incepind cu 
jumătatea de nord a țării, vor in
cepe insămintările de toamnă, este 
momentul să dăm răspuns la citeva 
întrebări referitoare la semințele ce 
urmează a fi folosite : Care este ca
litatea lor ? Cum se desfășoară lu
crările de condiționare și aprovizio
nare a unităților agricole cu se
mințe ?

SOIURI MAI PRODUCTIVE SI 
MAI BUNA LOR ZONARE. De la 
inceput trebuie subliniat că. pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, in
stitutele de cercetări și stațiunile lor 
experimentale și-au concentrat efor
turile în vederea creării de soiuri 
mai productive, mai rezistente la 
boli și dăunători, capabile să răs
plătească cu sporuri însemnate de 
producție tehnologiile aplicate. Fo
losind asemenea soiuri, in acest an 
numeroase unități agricole au reali
zat. in medie la hectar, cite 8 500 kg 
orz și peste 8 000 kg griu. De ase
menea. datorită aplicării unui pro
gram special de înmulțire, a fost a- 
sigurată întreaga cantitate de semin
țe din categorii superioare. Așa cum 
se afirmă la Ministerul Agriculturii, 
in această toamnă a crescut mult, 
ponderea semințelor din categoriile 
biologice superelită și elită, care vor 
asigura, in anul viitor, o cantitate 
dublă de semințe din categoriile 
elită și înmulțirea intii. Pentru su
prafețele ce se vor cultiva cu griu 
destinat consumului vor fi folosite 
in totalitate numai semințe din in- 

. mulțirea intii. punîndu-se astfel ca
păt situațiilor din alti ani cind se 
apela și la alte înmulțiri, cu efecte 
negative asupra nivelului recoltelor.

Cantitatea de semințe de griu și 
orz de care dispune agricultura 
noastră trebuie folosită cit mai ra
țional. astfel incit, in condițiile fie
cărei unități agricole, să se realize
ze producții superioare la hectar. 
O primă condiție in această privință 
o constituie repartizarea judicioasă 
a soiurilor, tinindu-se seama de con
dițiile naturale din fiecare zonă și

începută săptămina trecută, recol
tarea florii-soarelui s-a extins acum 
in majoritatea unităților agricole 
din județul Ialomița. Cele mai mari 
suprafețe au fost recoltate in con
siliile agroindustriale Sinești, An- 
drășești, Cosimbești, Horia, Movila,

MUNCĂ BINE ORGANIZA TĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA
vz

PROGRAMELOR DE DEZVOL TARE ECONOMICA A ȚARII

dublă sau chiar triplă față de meto
da veche, ..in trepte răsturnate*.  
Dar. mașinile noastre încă nu ..văd" 
și nu ..simt" așa că. pentru noi. cei 
de la Petrila, decisiv rămine omul, cu 
conștiința lui. Pentru miner munca 
nu poate fi niciodată nici plictiseală, 
nici pedeapsă și nici joacă. Dacă 
vrei să fii miner trebuie să știi de 
la bun inceput că munca este cel 
mai serios lucru din lume, pe care 
trebuie să-1 faci și cu forța brațelor, 
dar mai ales cu mintea si cu sufle
tul. Cine vine în minerit numai cu 
gindul ascuns de a cîștiga mult a- 
cela nu stă mult printre noi. Selec
ția in minerit este severă, dar dreap
tă. Vine cine vrea, rămine numai, 
subliniez, numai cine se simte in 
măsură să lupte cu el și cu, natura 
aspră, bărbătească a muncii.

— Vorbiți frumos, vorbiți cu mult 
har... <

— Nu știu cum să 
gindurile pe care vi 
elaborez, ci le simt, le 
fletul. Uneori cred că 

vă spun, dar 
le inșir nu le 
rostesc cu. su- 
se greșește in

La mina Petrila, gînduri despre
muncă, viață și bucuria de a trăi

recrutarea cadrelor pentru minerit. 
Unii vin grăbiți spre această mese
rie, tentați de mirajul ciștigului. 
Intr-adevăr, se ciștigâ bine in mine
rit. Statul nostru răsplătește pe mă
sură munca aspră a minerilor. Dar 
înainte de ciștig, mineritul Înseam
nă muncă. O muncă desfășurată in 
condiții specifice, uneori mai ușoare, 
alteori mai grele și chiar foarte 
grele. Dar niciodată peste limitele 
omului. Iar dacă uneori mai apar 
necazuri — și apar — e bine să se 
știe că in proporție de 99 la sută 
ele se datorează nu unor forțe oarbe 
sau hazardului, ci omului, superfi
cialității sale, slabei sale pregătiri. 
Atragerea torței de muncă spre mi
nerit să nu inceapă. in nici uh caz, 
cu cit ciștigă minerii, cu condițiile 
lor de trai, ci, intotdeauna cu ce tre
buie să facă un miner, cu condițiile 
de muncă. Ciștigul și alte avantaje 
materiale indiscutabile vin in mod fi
resc, după aceea.
.— Pornind de la asemenea rigori, 

vă rugăm să ne spuneți cum a deve
nit Radu C. Ion miner ?

IN PREGĂTIREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR DE TOAMNĂ

__  nive- 
procedează 

organizează 
pe baza re- 
lungul mai 

cu compe-

chiar unitate agricolă. Cercetările 
efectuate, confirmate de rezultatele 
de producție ale unor unități agri
cole. precum și faptul că agricultura 
dispune acum de cantităti mari de 
semințe cu insusiri biologice supe
rioare. au permis o zonare mai bună 
a soiurilor de griu și orz. De pe 
acum specialiștii din cadrul organe
lor agricole județene și cei din uni
tățile agricole știu. ce soiuri se vor 
insăminta in această toamnă, ce ra
port trebuie să existe intre ele. ast
fel incit să se asigure eșalonarea 
coacerii și deci a recoltării. La Mi
nisterul Agriculturii se apreciază că 
este necesar să fie combătută ten
dința manifestată la unele cadre de 
specialiști ele a nu respecta zo
narea. apelind si folosind soluri 
care nu au fost verificate in 
condițiile locale de climă și sol. 
cu urmări negative asupra 
lului recoltelor. Bine 
acei specialiști care 
loturi experimentale si, 
zul țațelor obținute de-a 
multor ani, pot decide 
tentă ce soiuri să cultive. La zo
narea soiurilor trebuie să se aibă 
permanent in vedere cultivarea 
acelora care, in condițiile locale, să-și 
pună cel mai bine in valoare însu
șirile lor biologice superioare.

CALITATEA MATERIALULUI DE 
SEMANAT. Producerea semințelor 
are loc in condiții diferite. Ca ata
re si însușirile lor pot diferi de la 
an la an, de la un loc la altul. Pen
tru a se realiza densitățile de plante 
prevăzute Ia metrul pătrat, este ne
cesar să fie făcute analizele de la
borator pentru intreaga cantitate de 
sămintă ce va fi folosită in această 
toamnă, lucrare ce trebuie încheiată 
pină la sfirșitul acestei luni. Aceas
ta presupune, in primul rind, condi
tionarea semințelor, astfel incit 
probele de laborator să reflecte cit 
mal bine calitatea acestora.‘In uni
tățile întreprinderii pentru contrac
tarea. condiționarea și ambalarea se
ntințelor se lucrează in trei schim
buri la conditionarea semințelor și 
există condiții ca lucrarea să fie în
cheiată in scurt timp. Conditionarea 
semințelor trebuie grăbită mai ales 
in unitățile agricole din județele 
Bihor. Dolj, Giurgiu. Hunedoara. Ia
lomița, 
mitent 
cate și 
la orz 
sint pe terminate, la griu ele 
fost efectuate in proporție de numai 
60 la sută. Adevărat, a fost nevoie

Neamț si Teleorman. Conco- 
este necesar să fie intensifi- 
analizele de laborator. Dacă 
și orzoaică aceste operațiuni 

au

IALOMIȚA: A început culesul porumbului
Fetești și Țăndărei. In cooperative
le agricole Ciochina, Amara, Movi
la și Făcăeni a inceput culesul po
rumbului. Imediat ștlulețli sint 
transportați la baza de recepție, iar 
noaptea cooperatorii taie cocenii, 
care sint duși la bazele furajere in

— Sint de pe frumoasele plaiuri 
moldovene, din ținuturile Hușilor, 
Am terminat școala profesională de 
timplărie, dar, in ciuda înfățișării 
mele, de om cu o statură mică, do
ream o muncă mai bărbătească. Lu- 
crind in lemnărie, muncă de altfel 
frumoasă, mi se părea că tricotez. 
Așa am luat impreună cu fratele 
meu Costică, drumul Văii Jiului, 
unde locuia o soră a mamei. Asta 
s-a intimplat in turnă cu 21 de ani. 
De atunci am rămas aici și tot de 
atunci lucrez în subteran. Dar să 
știți că atunci, pentru angajarea în 
minerit trebuiau recomandări serioa
se și probe la fel de serioase. Ve
neau și rămineau numai căi . care 
simțeau cu adevărat chemarea mi
nei. Așa se și explică de ce fruntașii 
de azi ai minei noastre din Petrila 
și ai Văii Jiului sint rezultatul unui 
asemenea sistem de recrutare, de 
selecție, aș spune. Am plecat de aca
să, in urmă cu 21 de ani, cu un pan
talon. o cămașă, o pereche de san
dale și 75 de lei în buzunar. Azi am 

un apartament confortabil, dotat cu 
tot ce poate fi dotat un apartament 
modern — de la televizor color, la 
frigider, bibliotecă ș.a. Și am doi co
pii care beneficiază din plin de tot 
ce le trebuie pentru o bună pregăti
re potrivit gindurilor lor și, mai ales, 
posibilităților lor. Nu vreau să le 
spun să se facă nici doctori, nici 
mineri, ci ceea ce vor simți ei că 
pot. Așa am pășit și eu in viață, așa 
ii voi lăsa și pe el. Bineînțeles, con
dițiile lor de trai și de învățătură 
nu pot fi în nici un fel comparate 
cu ale mele. Vreau ca, atunci cind 
va fi mai mare, să-l iau pe fiul meu 
in mină și să-i explic, așa cum fac 
acum, cu fiecare din noii încadrați, 
cit de spectaculoasă — ca experien
ță umană — este munca de 
cit de intens simți plăcerea 
bucuria de a trăi, cind ieși 
la lumina zilei. Și dacă in 
lui va vibra o fibră cit de mică pen
tru această meserie sint convins că 
mă va moșteni. în ce mă privește, 
o spun cu mina pe inimă, că dacă aș 
fi pus să aleg din nou meseria pen- 

miner, 
vieții, 
afară, 

sufletul

ca săminta să stea un anumit timp 
in repaus, astfel incit rezultatele 
analizelor să fie cit mai concluden
te. Totuși. în unele județe au intirziat 
luarea probelor și trimiterea lor la 
laboratoarele județene. Ca atare, 
pentru efectuarea analizelor necesa
re trebuie să se lucreze in schimburi 
prelungite.

TOATE SEMINȚELE — LA TIMP 
ÎN UNITĂȚILE CULTIVATOARE ! 
întrucit vremea semănatului se apro
pie. fiecare unitate agricolă trebuie 
să-și asigure toate cantitățile de se
mințe din structura de soiuri stabi
lită. Pentru cele care există in uni
tățile agricole, avind in vedere că 
întreprinderea de contractare, condi
ționare și ambalare a semințelor este 
gestionar unic, trebuie să se emită 
repartiții, astfel incit să se asigure 
buna gospodărire a acestora. O aten
ție mult mai mare trebuie acordată 
transferului de semințe intre jude
țe. acțiune care are ca scop asigu
rarea soiurilor in structura stabilită 
și completarea unor deficite. Astfel, 
in urma analizelor de laborator s-a 
constatat că in județul Galați griul 
de sămintă are o germinație scăzută, 
fiind necesare unele cantităti care 
să fie aduse din alte județe. O situa
ție asemănătoare se înregistrează si 
în județele Călărași. Tulcea si Iași, 
dar unde există cantități suficiente 
de griu de sămintă. care pot inlocui 
partizile respinse in urma analizelor 
de laborator ca avind o germinație 
scăzută. Pe baza structurii soiurilor 
și in funcție de repartițiile 
de minister, trebuie să fie 
bit transferul de semințe 
județe. Volumul acestora este 
mai mic decit in alti ani deoarece 

’ majoritatea județelor și-au produs 
semințele in structura prevăzută. 
Trebuie luate măsuri ca aceste se
mințe să ajungă neintirziat la des
tinație. Or. abia în aceste zile Mi
nisterul Agriculturii a definitivat re
partițiile. Important este ca acum, 
?e baza acestor repartiții, unitățile 
ntreprinderii pentru contractarea, 

conditionarea și ambalarea semințe
lor să expedieze fără intirziere can
titățile prevăzute. Tot in acest scop, 
trebuie asigurate cu prioritate va
goanele și alte mijloace de transport 
necesare. De asemenea, unitățile 
agricole au obligația să preia în cel 
mal scurt timp cantitățile de semin
țe repartizate, pe care să le depozi
teze și păstreze cu cea mai mare gri
jă. pe soiuri și categorii biologice, 
evitindu-se orice fel de amestec. In- 
ginerli-șefi din unitățile agricole, in 
lumina atribuțiilor bine precizate pe

date 
gră- 

intre 
mult

vederea insilozării. Dacă pină acum 
porumbul a fost recoltat doar pe 180 
hectare, incepind de săptămina vii
toare lucrarea se va extinde pe toa
te suprafețele, unde știuleții s-au 
copt. (Mihai Vișoiu).

aș ezita și aș spune :
de manifestare a per- 

au minerii in afara

tru viață, nu 
miner,

— Ce șanse 
sonali tății lor 
muncii ?

— Cu întrebarea asta mă găsiți 
oarecum nepregătit. Fără îndoială, 
s-au făcut multe și in această pri
vință, mai ales in ultimii ani. ca 
urmare a unor atente și statornice 
preocupări ale comitetului de partid 
și ale consiliului oamenilor muncii. 
Fost ziarist, directorul întreprinderii 
noastre se dovedește a fi un pasio
nat iubitor de frumos. A devenit 
un fapt obișnuit ca interpreți de 
frunte ai scenei românești, pre
cum și ai muzicii populare, ușoa
re sau culte să prezinte, îm
preună cu formațiile artistice ale 
clubului muncitoresc, spectacole 
pentru minerii petrileni și pentru 
familiile lor. Ea Clubul muncitoresc, 
in sala de apel a minei sau în cadrul 
natural al Paringului, în fața mine
rilor au prezentat frumoase specta
cole prestigioase ansambluri artistice, 
cum sint „Rapsodia română", „Ma
drigal" și interpreți ăpreciați — Du
mitru Fărcașu (fiu de miner și el), 
Stefania Rareș. Eva Kiss, Nicu Ali- 
fantis. Mircea Vintilă. Adrian Pintea 
ș.a. Este, cum spuneam, o onoare 
pentru noi, minerii, o asemenea pre
zență. Numai că, din păcate, numai 
cu asemenea manifestări — cite or 
fi pe an — nu putem spune că am 
făcut muncă profundă de culturali
zare, de educare. Ne lipsește, in une
le perioade, acțiunea sistematică a- 
decvată pentru mineri. Eu cred că se 
pot găsi posibilități pentru ea minerii, 
familiile lor, să fie atrași mai des la 
cele mai diverse acțiuni cultural- 
artistice sau științifice. Și cîte idei 
n-ar putea fi finalizate : intîlniri cu 
scriitori însoțite de dezbateri in ju
rul operelor lor. întilniri cu oameni 
de știință și cadre universitare care 
să ne vorbească despre preocupări 
și tendințe in știința românească și 
știința mondială, dezbateri profun- 

■ de, pe teme de politică externă sau 
de politică internă, seri ale tinere
tului.

...Se făcuse tîrziu și de multe ori 
am avut Impresia că discuția cu mi- 
nerul-șef de brigadă Radu C. Ion 
abia incepe. Prin gindurile sale izvo- 
rite dintr-o minte ordonată și in
teligentă anunța subiecte care meri
tă să fie 
cit și de 
Merită și

adincite atit de reporter, 
forurile in drept s-o facă, 
trebuie.

Viorel SĂLĂGEAN
Sabin CERBII

care le au. sint răspunzători atit de 
păstrarea in bune condiții a semin
țelor. cit și folosirea lor rațională, 
astfel incit de la semănat să fie asi
gurate densitățile prevăzute.

întrucit ne desparte puțin timp 
de momentul începerii semănatului, 
este necesar ca intreaga cantitate de 
semințe să fie asigurată din vreme 
și pregătită exemplar. Constituie un 
fapt pozitiv că in acest an există 
cantități îndestulătoare de semințe, 
incit pentru semănat pot fi alese si 
folosite cele mai bune. Important 
este ca. in toate județele, condițio
narea și transferul semințelor să 
fie desfășurate in mod responsa
bil și cit mai repede, astfel incit 
împreună cu respectarea tehnolo
giilor prevăzute să fie obținute re
colte mari de griu și orz in anul 
viitor.

loan HERȚEG

— „Și acum prezintă raportul co
munist de activitate tinărul otelar 
Costel Popovici..."

Nu, nu sintem la o adunare 
obișnuită de partid. Cei peste 400 
de tineri comuniști, prezenti in sala 
de festivitate a Comitetului muni
cipal de partid Tirgoviște. se află 
în fața unui moment deosebit din 
viata lor de purtători ai carnetului 
cu coperți roșii de purpură. Ei toți 
— unii cu înfățișarea încă de ado
lescenți. alții marcati de primele 
semne de maturizare — au fost pri
miți in rindurile partidului comu
nist in anul 1987 și prima parte a 
acestui an. E suficient să le privești 
chipurile ca să înțelegi cit de in
tens trăiesc momentul, cit de emo
ționați sint. Dar. în fond, de ce ?

„Explicația e simplă — ne spune 
tovarășul Constantin Banu, secretar 
al comitetului municipal de partid. 
Secretarul general al partidului, 
tovarășul Njcolae Ceaușescu. ne-a 
cerut ca organizațiile de partid să 
acționeze in așa fel incit calitatea de 
membru al partidului să, fie înțe
leasă „nu ca o formalitate, ci ca o 
schimbare profundă in viata și 
munca fiecărui comunist, in activi
tatea sa — in societate, la locul de. 
muncă, in familie". în spiritul aces
tei cerințe, am organizat această 
intilnire cu aproape toți cei pri
miți in partid in anul trecut și 
prima parte a acestui an. cu secre
tari ai comitetelor de partid și ai 
birourilor organizațiilor de bază din 
care aceștia fac parte. Scopul : de a 
cunoaște evoluția lor politică și pro
fesională. de a-i ajuta să se inte
greze cit mai bine in viata de orga
nizație. a colectivelor in care iși 
desfășoară activitatea. Iată de ce 
ne-am propus să cerem unora din
tre ei in acest cadru — schimb de 
experiență — să prezinte scurte ra
poarte despre evoluția lor ca tineri 
comuniști, despre participarea lor 
la indeplinirea sarcinilor de produc
ție de către colectivele din care fac 
parte".

Și, intr-adevăr. întîlnirea despre 
care relatăm s-a constituit efectiv

In societatea noastră, știința fi 
învățămintul sint factori primordiali 
ai progresului, de care depinde edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a societății comu
niste. Fundamentind principial și 
structural procesul de înnoire revo
luționară a intregii societăți româ
nești, Congresul al IX-lea al parti
dului a marcat o piatră de hotar in 
redefinirea sensurilor de profunzi
me ale rolului științei și învățămin- 
tului in avangarda luptei pentru pro
gresul economico-social. Măsurile 
inițiate în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
de conducerea de partid și de stat, de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au con
tribuit decisiv la dezvoltarea puter
nică a științei, au întregit procesul 
de așezare a școlii românești pe o 
bază nouă, revoluționară. Știința, 
cultura, arta si învățămîntul româ
nesc se dezvoltă necontenit în lumi
na acestei concepții clare, potrivit 
căreia nu se poate realiza o adevă
rată dezvoltare, la nivelul cerințelor 
timpului nostru, fără o știință capa
bilă să acționeze ca o autentică for
ță de producție, fără invățămint de 
calitate, profund ancorat in proble
mele producției și cercetării, in sta
re să pregătească oamenii de care 
societatea are nevoie, fără o cultură 
care să contribuie mai accentuat la 
formarea și educarea omului nou, 
cu o elevată conștiință socialistă și 
cu inalt spirit revoluționar. Din ini
țiativa și sub directa conducere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu s-au 
adoptat și înfăptuit măsuri de cea 
mai mare însemnătate pentru dez
voltarea și perfecționarea continuă a 
învățămintului superior, lărgirea și 
modernizarea bazei sale materia
le, îmbunătățirea 
conținutului și 
metodologiei ac
tivității didactice, 
precum și legarea 
sa tot mai strin- 
să de cerințele 
dezvoltării econo
mice și sociale a 
țării. Este meri
tul inestimabil al 
secretarului gene
ral al partidului 
de a fi elaborat 
o concepție ori
ginală, profund 
novatoare referi
toare la integra
rea organică a 
învățămintului cu cercetarea științifi
că și producția. Această concepție, de 
largă perspectivă și eficiență socială, 
are tn vedere realizarea unui invăță- 
mint pentru viață, orientat- spre ce
rințele dezvoltării societății româ
nești, în concordanță cu noua revo
luție științifică și tehnică contem
porană. în acest cadru, instituțiile 
de invățămint superior și facultățile 
au devenit puternice centre de în
vățămint și. în același timp, labora
toare de cercetare și adevărate uni
tăți de producție, cu un rol deosebit 
de Important în .-.dezvoltarea''de an
samblu a societății noastre.

Impactul pregătirii teoretice 
activitatea- productivă a consolidat’ 
eficienta educativă, cit și pe cea e- 
conomico-socială a invătămîntului, 
aceasta devenind un factor dinamic 
al schimbărilor sociale, al econonrei 
românești in ansamblul său. Ridica
rea continuă și fermă pe noi trepte 
calitative a activității de cercetare 
științifică și a Învățămintului, spori
rea și mai puternică a aportului a- 
cestora la dezvoltarea multilaterală 
a societății noastre sint, totodată, in
disolubil legate de personalitatea 
marcantă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, de înaltă competență și spi
rit novator, revoluționar de mare 
profunzime, care a condus și conduce 
aceste domenii de virf din țara 
noastră.

In concordantă cu obiectivele ma
jore ale etapei următoare de trece
re a României în rindul țărilor me
diu dezvoltate, știința și invățămîn- 
tul sint chemate să-și sporească 
aportul la înfăptuirea programelor 
pentru dezvoltarea în continuare a 
bazei proprii de materii prime și 
materiale, valorificarea resurselor 
noi și recuperabile de energie, lărgi
rea bazei energetice a țării, coope
rarea și utilizarea tehnologiilor noii 
revoluții tehnlco-științifice, creșterea 

cu

Mîndria de a fi comunist
lecție de educație 
a avut ca punct

într-o autentică 
comunistă. Care 
de plecare prezentarea forței orga
nizației municipale de partid. Al 
cărei efectiv, în consonantă cu dez
voltarea economico-soclală puterni
că a orașului — au aflat tinerii 
comuniști — s-a dublat in ultimii 
15 ani, Dar nu oricum. Ci prin- 
tr-un proces educativ permanent, in. 
care de la criteriile de calitate — 
politic, profesional, moral — prac
tic, pe toate planurile, nu s-a făcut 
și nu se face niciodată rabat.

Pe fondul acestei înțelegeri matu
re, responsabile, a calității de mem
bru al partidului, a cerințelor 
mereu mai inalte fată de ea. ra
poartele de activitate prezentate de 
cîțiva tineri comuniști s-au con
stituit in adevărate cărămizi noi și 
trainice la temelia acestui edi
ficiu, a acestei complexe construcții 
umane.

Ce-au conținut, în esență, rapoar
tele noilor primiți in partid ?

Tinârul otelar Costel Popovici a- 
firmă că e mîndru că face parte 
din rindurile partidului, 
simte în tovarășii lui, și 
rind în Petre Răileanu, 
s-a ocupat de pregătirea 
a deveni comunist, adevărate mo
dele de muncă și viață. Dacă e 
mulțumit de activitatea lui de co
munist ? Afirmă — și nota de mo
destie e limpede — că răspunsul cel 
mai autorizat îl pot da comuniștii 
din cadrul organizației de bază în 
care activează. Ceea ce știe sigur 
e : „Mai am multe de făcut pentru 
pregătirea mea politică și profesio
nală". Primul raport de comunist al 
Elenei Moiceanu. confectioner lămpi 
electrice la întreprinderea ..Romlux", 
are, în linii generale, aceleași date. 
Si pentru ea comuniștii cu expe
riență reprezintă modelul spre care 
tinde. Și ea vorbește cu căldură 
despre influenta directă a acestor 
modele asupra activității ei. Dar 
are și o notă personală : „Am fost 
criticată că n-am luat cuvintul pină 
acum în nici o adunare generală. 
Cei care m-au criticat au dreptate. 

Pentru că 
in primul 
cel care 

sa pentru

mai accentuată a productivității 
muncii. Necesitatea ridicării sub
stanțiale a rolului științei și învăță
mintului devine cu atit mai eviden
tă cu cit socialismul și comunismul 
nu se pot construi, așa cum in re
petate rinduri a subliniat secretarul 
general al partidului, decit pe baza 
și cu ajutorul științei și învățămin
tului, prin însușirea tezaurului de 
valori științifice și culturale create 
de omenire. Perfecționarea școlii ro
mânești în lumina Tezelor din apri
lie constă in modernizarea învăță
mintului și a tehnologiei de instruc
ție și educație, formarea viitorilor 
specialiști în concordanță cu exigen
tele noii revoluții tehnico-științifice, 
noii revoluții agrare, formarea con
cepției materialist-științifice despre 
lume și viață, a convingerilor și ati
tudinilor comuniste, patriotice, re
voluționare. Viitorul specialist este 
un om cu un larg orizont, cu o bună 
pregătire profesională, ințelegînd 
prin aceasta și o serioasă cultură 
politică, un ridicat nivel ideologic și 
cultural, un inalt simț al ordinii, 
disciplinei și răspunderii in muncă.

In România de azi, aproape un 
sfert din populație învață. In anul 
școlar 1987—1988 numărul preșcola
rilor, elevilor și studenților a fost 
de 5,6 milioane, cu peste 1,5 milioa
ne mai mult decît în 1965 și de pes
te trei ori mai mare decit in anul 
1938. în anii construcției socialiste, 
și in mod deosebit in ultimele două 
decejiii, a fost creată o puternică 
bază materială
Mai mult de 
ceea ce există 
mânești a fost 
structiei socialiste, iar din aceasta, 
peste 70 la sută a fost realizată in 

pentru învățămint. 
trei sferturi din tot 
ca zestre a școlii ro- 
realizat in anii con-

Învățămîntul și știința

perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului.

In acest vabt tablou al puternicu
lui invățămint românesc se înscrie 
și dezvoltarea necontenită a școlii 
ieșene, a tuturor instituțiilor de in
vățămint din această parte a țării. 
Institutul politehnic din Iași, cel 
de-al doilea ca mărime institut de 
invățămint superior al țării, a cu
noscut in anii pe care cu îndreptă
țită mindrie ii numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" o dezvoltare im
petuoasă. Ca urmare a sprijinului 
direct dat de conducerea superioară 
de partid și de stat, personal de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu cu prile
jul vizitelor de lucru întreprinse la 
Iași, s-a conceput, realizat și dezvol
tat continuu noua și moderna plat
formă de invățămint, cercetare și 
microproducție a institutului nostru. 
Comparativ cu anul 1965, cind insti
tutul avea o bază materială relativ 
restrînsă, de numai 16 000 metri pă- 
trați spații de invățămint și, în mai 
mică măsură, spații de cercetare, un 
număr de 6 700 studenți 
didactice, astăzi, cele 5 
institutului dispun de 
utilă de peste 112 000 
zind 28 de clădiri cu 32 
peste 1 100 spatii de seminar, pro
iectare. laboratoare, stații pilot, ate
liere de microproducție in care iși 
desfășoară activitatea 920 cadre di
dactice și 15 000 studenți ia cursurile 
de zi și serale. Aceste spații de în
vățămint, cercetare și microproduc- 
ție sint dotate cu aparate, utilaje și 
instalații de mare complexitate și 
înalt nivel tehnic, care permit des
fășurarea in condiții optime a pro
cesului didactic și abordarea a nu
meroase cercetări de certă valoare 
și eficiență. In domeniul social be
neficiem de un mare complex stu
dențesc, unul din cele mai impună
toare din țară. Un adevărat micro- 
orășel cu aproape 8 000 de studenți

și 520 cadre 
facultăți ale 
o suprafață 

mp, cuprin- 
amfiteatre și

Faptul că vă spun toate 
e o dovadă că am depășit

parcă mai ..rodat" cu ase-

Cind eram 
învățăm bine 
in întreprin

de pregătirea

Sint cam timidă. Dar un comunist 
nu trebuie să se justifice, ci să ac
ționeze, 
acestea
și acest prag". Dumitru Mihălchiioiu, 
lăcătuș la întreprinderea de strun
guri, e parcă mai „rodat" cu ase
menea momente. „Nu știu dacă am 
să prezint — afirmă — un raport 
in adevăratul înțeles al cuvintului. 
Ceea ce pot spune e că sînt mîndru 
că fac parte din rindurile Partidu
lui Comunist Român. Pentru că 
m-am convins, prin propria expe
riență. că ceea ce partidul nostru 
spune se realizează, 
elev ni se cerea să 
pentru că vom lucra 
deri moderne. Că și 
noastră depinde viitorul țării. Așa 
este. întreprinderea în care lucrez 
este una din cele mai moderne. 
Noi creăm tehnică de virf — strun
guri ultramoderne — care la rindul 
ei produce tehnică în alte unități. 
Acum tovarășii mei de muncă, co
muniștii. îmi cer să învăț la seral, 
pentru a-mi ridica cunoștințele pro
fesionale la nivelul cerințelor ac
tuale. Am avut impresia. Ia un mo
ment dat, că exagerează : cum să 
mă apuc din nou de învățătură, cind 
abia am terminat școala ? Dar m-am 
convins că au dreptate. Partidul — 
cel puțin asta am ințeles eu de 
cind sînt comunist — ne cere să ne 
pregătim mereu, să nu ne mulțumim 
niciodată cu cit știm. Numai 
putem fi și buni muncitori, și 
comuniști".

...Ginduri luminoase. Ginduri 
bătute de sinceritate și patos revo
luționar. Ginduri extrase, chiar și 
fragmentat, din primul raport de 
comunist. Ce Imagină de ansamblu 
ne propun ele ? Cel puțin două. 
Prima ar fi aceea că noii primiți in 
partid sint mindri de a face parte 
din rindurile „celor 3.6 
luptători pentru binele 
tării", cum se exprima 
ei. A doua e aceea că 
știenți că această mindrie are va
loare în măsura în care este per
manent înnobilată cu asumarea de 

așa 
buni
stră-

milioane de 
și progresul 
unul dintre 
ei sint con-

și care cuprinde 24 cămine și o can
tină de mare capacitate.

Folosind această puternică bază 
materială, ca si celelalte condiții 
create, cadrele didactice și studenții 
din institut iși desfășoară întreaga 
activitate in lumina sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, din orientările și 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind moderni
zarea continuă a învățămintului și 
integrarea organică a acestuia cu 
cercetarea și producția. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid din institut s-au obtinut o se
rie de realizări de prestigiu în ac
tivitatea de integrare, în creșterea 
aportului cercetării la modernizarea 
unităților economice, a căpătat noi 
dimensiuni procesul . de formare 
multilaterală a studenților pentru 
muncă și viață. Rezultatele pe care 
le-am obținut au stat la baza ocu
pării de către Institutul politehnic 
Iași a locului II pe țară în între
cerea cu celelalte institute de invă- 
țămint tehnic superior, a locului I 
pe țară ocupat de 3 din facul
tățile institutului in întrecerea „Fie
care asociație a studenților co
muniști — colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă a stu
denților". a locului I. ocupat, pentru 
a 6-a oară consecutiv, de microorășe- 
lul studențesc „Tudor Vladimirescu". 
în întrecerea cu celelalte mari com
plexe studențești din tară și a de
cernării diplomei Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste pentru re
zultatele obținute in cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". In cadrul programelor de mo
dernizare a unităților industriale din 
județul Iași, contribuția institutului 

nostru s-a con
cretizat numai in 
anul trecut in 
realizarea a 53 
produse și 36 teh
nologii noi, in 
realizarea unui 
spor de 11 mili
oane lei la pro- 
ducția-marfă, in 
reducerea impor
tului cu 18 mili
oane lei, tn redu
cerea consumuri
lor de materii 
prime șî materi
ale cu 19.7 mili
oane lei. în con
tractele de cerce

tare științifică sînt cuprinși peste 
1 300 de studenți, partea aferentă ce 
revine acestora depășind 3,2 milioa
ne lei. Anual, institutul înregistrea
ză 160—200 cereri de brevet de 
venție, iar numărul studenților 
ventatori se apropie de 300.

Desigur, făcind acest succint 
lanț, subliniind unele din realizările 
noastre, sintem departe de a crede 
că am făcut tot ce se putea, că am 
valorificat la maximum condițiile în 
care muncim și învățăm. Viața, exi
gențele activității generale nu stau 
în loc. iar învățămintul. strtns legat 
de viată, de practică, de programele 
de edificare și perfecționare a în
tregii activități reclamă noi șl noi 
pași înainte, mobilizarea și fructifi
carea mai bună a condițiilor și 
energiilor de care dispunem. înlătu
rarea mai fermă a formalismului ce 
se mai manifestă, declanșarea unui 
mai susținut dinamism creator în 
toate facultățile, laboratoarele și 
centrele noastre de cercetare.

Convinși că stă în puterea noas
tră să ne perfecționăm continuu 
activitatea, să acționăm în spirit re
voluționar pentru a amplifica suc
cesele obținute și a înlătura defi
ciențele ce mai există, cadrele di
dactice, studenții, toți oamenii mun
cii din institut, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vor acționa cu toată hotărîrea în 
direcția dezvoltării și perfecționării 
continue a procesului de instrucție 
și educație, a legăturii organice a 
învățămintului de necesitățile pro
ducției, pentru soluționarea mai ra
pidă a problemelor multiple și com
plexe ale progresului tehnic, ale in
troducerii in toate sectoarele eco
nomiei naționale a noilor realizări 
ale cercetării științifice.

in- 
in-

bi-

Conf. dr. inq. 
Constantin ȘERBESCU 
prorector ol Institutului 
politehnic din loși

răspunderi din ce în ce mai grele 
și cu îndeplinirea lor. Fără această 
asumare ar fi o mindrie festivistă 
și, evident, fără acoperirea trainică 
a faptelor.

...Gindurilea trei comuniști din pes
te 400. Și e posibil ca toți, sau aproape 
toti. să fi putut rosti asemenea gîn
duri. Pentru că, pentru toți — da
torită acestei generoase inițiative — 
momentul s-a constituit intr-un prim 
examen de conștiință al activității lor 
de membri ai partidului. A fost un 
examen și pentru cei care au avut po
sibilitatea să-l exprime public, dar și 
pentru ceilalți, care l-au rostit pen
tru conștiința lor. Iar acest examen 
îndeamnă — chiar dacă nu s-au 
identificat, in toate cazurile, și „no
tele slabe" — la unele reflecții ne
rostite la respectiva întîlnire-schimb 
de experiență. Ce răspunsuri ar 
putea primi. în această ordine de 
idei, asemenea întrebări :• au găsit 
și găsesc tinerii comuniști in toate 
cazurile solicitudine și înțelegere 
pentru a face cit mai repede și mai 
sigur primii pași in rindurile revo
luționarilor comuniști ? ; se preocu
pă organizațiile de partid suficient 
pentru a valorifica cît, mai deplin, 
încă de Ia început, potențialul 
pregătire, energie șî acțiune 
nerilor comuniști ?

Chiar dacă aceste întrebări 
tele n-au fost puse în mod 
ele reprezintă un examen de con
știință, cu cimp nelimitat de acțiu
ne, și pentru secretarii organizațiilor 
de partid participant! la acest „ra
port" — și nu numai pentru ei — 
al răspunderii fată de tinărul co
munist. Pentru ca intrarea in partid 
să reprezinte efectiv o schimbare 
profundă in munca și viața fiecărui 
purtător al carnetului roșu de co
munist. Schimbare care nu se pro
duce peste noapte. Ea se cultivă, se 
educă permanent, prin cele mai 
verse forme — inclusiv prin cea 
care am înfățișat-o în rindurile 
față — în cadrul organizațiilor 
partid.

Constantin PRIESCU

de 
ti-al

al-și 
direct.

di- 
pe 
de- 
de
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Omagiu marii noastre 
sărbători naționale
Manifestări politico - ideologice 

si cultural - educative
3

în întreaga tară continuă să se 
desfășoare manifestări politico- 
ideologice și cultural-educative 
dedicate marii sărbători de la 
23 August.

Astfel, la Casa Centrală a Ar
matei a avut loc simpozionul cu 
tema „Semnificația epocală a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944“, în cadrul că
ruia a fost subliniat rolul hotărî- 
tor al Partidului Comunist Român 
in pregătirea și desfășurarea actu
lui istoric de acum 44 de ani.

Tot sub semnul acestei glorioa
se aniversări, în întreprinderi in
dustriale. instituții și la centrele 
de cultură și creație „Cintarea 
României" din municipiul Slatina, 
orașele Caracal, Balș, Corabia, Dră- 
gănești. din comunele Scornicesti, 
Osica, Iancu Jianu, Cezieni și din 
alte așezări ale județului Olt au 
avut loc simpozioane cu tema 
„Arc peste timp : August 1944 — 
August 1988. Construirea socialis
mului cu poporul și pentru po
por — principiu fundamental al 
politicii partidului, temelie a 
mărețelor ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

în cadrul manifestărilor omagia
le se înscrie și expoziția de carte

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socialistă 

pe cele șapte luni care au trecut din acest an de către colectivele frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, 
transporturi, unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum 
și din centrale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in raport 
cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a intre- 
cerii socialiste, la 31 iulie pe primele locuri s-au situat :
IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

$1 DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Iași.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de 

prospecțiuni și explorări geologice 
Harghita.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice si geofizice 
București.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Argeș.
ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locui I : întreprinderea de pre

lucrare a aluminiului Slatina.
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma

șini grele București.
Locul II : întreprinderea meca

nică Cîmpina. județul Prahova.
Locul III : întreprinderea de ar

mături industriale din fontă și otel 
Zalău, județul Sălaj.
ÎN INDUSTRIA ARTICOLE!,OR 

CASNICE
Locul I : întreprinderea „23 Au

gust", Satu Mare.
Locul II : întreprinderea de vase 

emailate Focșani, județul Vrancea.
Locul III : întreprinderea „Ară- 

deanca", județul Arad.
ÎN INDUSTRIA 

DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 
COLORANȚI, LACURI

Locul I : întreprinderea chimică 
„Victoria" Tirgoviște.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul 
Botoșani.

Locul II : întreprinderea de fa
ianță și porțelan „FAIMAR" Baia 
Mare.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala Ate
lier) ; Autograf — 18
© Teatrul de ooeretă (13 63 48): Melo
dii, melodii — 18
© Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, la Exno- 
flora din parcul Herăstrău): Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14—18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema): Tempo, 
tempo și ceai — 19,30
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău): Hai, co
pii, la joc! — 18,30

cinema
<| Filmul — cronica luptei poporului 
roman pentru eliberare socială și 
națională, pentru victoria socialismu
lui in România. Ciclu de filme româ
nești. Facerea lumii: PATRIA (11 83 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15
© 23 August în 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 hotăritor în 
istoria patriei. Ciclu de filme româ
nești. Un comisar acuză : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Pagini din lupta eroică a poporu

social-polltică intitulată „Victorie 
in August", deschisă la sediul Bi
bliotecii județene din Suceava, ce 
reunește lucrări reprezentative din 
literatura noastră social-politică 
consacrate actului istoric de la 
23 August 1944.

La Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni și la întreprinderea „Repu
blica" din Reghin, județul Mureș, 
au fost prezentate expunerile 
„P.C.R. — organizatorul și condu
cătorul revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă" și „Măreața epo
pee de la 23 August — moment 
istoric de referință in făurirea des
tinului României socialiste de azi".

La întreprinderea „Mecanica", 
din Vaslui, s-a desfășurat simpo
zionul cu tema „Marile realizări 
dobindite de poporul român in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea — concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind dialectica dezvoltării societă
ții socialiste, contribuția secretaru
lui general al partidului nostru la 
fundamentarea Programului de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism".

Locul III : întreprinderea de 
geamuri Buzău.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele, 

încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu.

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" Marghita, 
județul Bihor.

Locul III : Fabrica de încălță
minte Cîmpulung-Moldovenesc. ju
dețul Suceava.

Panoul fruntașilor 
pe șapte luni ale anului

în cinstea măreței sărbători, pe 
platforma industrială a Combina
tului de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești a avut loc un ciclu de 
expuneri cu tema „23 August 1944 — 
piatră de hotar. Rolul Partidului 
Comunist Român în organizarea și 
desfășurarea revoluției de elibera
re socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă". în încheie
re, s-a desfășurat recitalul de poe
zie patriotică și revoluționară in
titulat „Eroii lui August", susținut 
de artiști amatori și profesioniști 
laureat! ai Festivalului național 
„Cintarea României".

La Alba Iulia a fost organizat 
simpozionul „23 August — piatră 
de hotar in istoria patriei noas
tre", iar în orașele Aiud, Blaj, Cim- 
peni, Sebeș au avut loc expuneri, 
dezbateri și mese rotunde consa
crate actului revoluționar de la 
23 August 1944.

Municipiul Focșani a găzduit 
simpozionul „Semnificația istorică 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944", 
urmat de spectacolul literar-mu- 
zical-coregrafic intitulat „Lui 
August — glorie și slavă".

(Agerpres)

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de constructii-montaj Bra
șov.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bihor. 

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Argeș.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de navi

gație fluvială „NAVROM" Galați.
Locul ÎI : Compania TAROM 

București.
Locul III : întreprinderea de 

aviație utilitară București.
ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local Timiș.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Constanta.

CENTRALE INDUSTRIALE — 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești.

Locul II : Centrala sării și ne
metaliferelor București.

Locul III : Centrala minereurilor 
Baia Mare.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
electronică și tehnică de calcul 
București.

Locul II : Centrala industrială 
mecanică și de articole casnice 
București.

Locul III : Centrala industrială 
de echipamente de automatizări 
București.

INDUSTRIA CHIMICĂ 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje si 
piese de schimb pentru industria 
chimică și petrochimică București.

Locul II : Centrala Industrială de 
produse anorganice Rimnicu Vil
cea.

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploa

tare a lemnului București.
INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrializării 
tutunului București.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică <Ie 

material rulant București.
Locul II : Centrala industrială de 

reparații auto București.

tv
11.30 Lumea copiilor © Telefilmoteca de 

ghiozdan (color): „Karino“ — epi
sodul 8

12.30 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15.00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal (color) © în întâmpina

rea marii sărbători naționale
19.15 „Cintarea României" (color) © 

Omagiul țării Conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare

. Cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Bacău

20.15 Film artistic (color) : „Ziua Z“. 
Producție a Casei de filme Cinci. 
Cu: Gheorghe Cozorid. Mircea A'.- 
bulescu, Silviu Stănculescu, Ștefan 
Iordache, Ion Besolu, Sergiu Nico- 
laescu, Vistrian Roman, Ion Riți'i, 
Ion Marinescu, Cornel Gârbea. 
Marian Culineac, Elena Bog, Vio
leta Berbiuc. Scenariul: loan Gri- 
goreșcu. Regia: Sergiu Nico
la eseu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

LUNI, Zi AUGUST

20,00 Telejurnal (color) © Țara în aju
nul marii sărbători naționale

20,25 Arc peste un timp eroic (color) 
Vatră de frumuseți si rodnică 
lumină. Documentar artistic. Pro
ducție a Studioului de film TV

20,55 Zi de August, piatră de hotar. 
Spectacol Literar- muzical-coregra- 
fic (color)

21,20 Valori ale participării tinerilor la 
destinul comunist al țării (color)

21,35 Tezaur folcloric (color). în cîntec, 
dragoste de neam și țară

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mon

gol. al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, 
al poporului mongol și al meu personal, vă exprim dumneavoastră șl, prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român frate, 
mulțumiri profunde pentru felicitările calde și bunele urări pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a revoluției populare mongole.

Sint convins, ca și dumneavoastră, că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor extinde și dezvolta in continuare, spre binele 
popoarelor mongol și român, al cauzei păcii și socialismului.

Folosesc acest prilej pentru a vă- dori, stimate tovarășe Ceaușescu, 
dumneavoastră și poporului român mari succese in opera de Înfăptuire a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hurgl Popular 

al Republicii Populare Mongole

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului N. I. Rijkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., in care, in numele gu
vernului și al său personal, exprimă 
sincere condoleanțe in legătură cu

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Islamice Pakistan

în legătură cu încetarea din viață 
a generalului Mohammad Zia-ul 
Haq, președintele Republicii Islami
ce Pakistan, la ambasada acestei 
țări Ia București a avut loc, sim- 
bătă, prezentarea de condoleanțe.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de 
Stat și a guvernului au fost trans
mise sincere condoleanțe președin
telui Senatului, președinte interi
mar al Republicii Islamice Pakistan, 
Ghulam Ishaq Khan, guvernului și 
poporului prieten pakistanez pentru 
această grea pierdere. Au fost ex
primate, de asemenea, sentimente de

Județul Suceava a îndeplinit planul pe opt luni 
la producția-marfă industrială

într-o telegramă adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Biroul Comitetu
lui județean Suceava al P.C.R., se 
arată că oamenii muncii din unită
țile economice ale acestui județ au 
îndeplinit, la 20 august, pianul la 
producția-marfă industrială pe opt 
luni ale anului, fapt ce va permi
te obținerea unei producții suplimen
tare de 600 milioane lei. Rezultate 
bune s-au înregistrat și in activita
tea de investiții, unde se prelimina 
o depășire cu 100 milioane lei a 
sarcinilor acestei perioade, și in

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 august, ora 20 — 24 august, 
ora 20. în țară: vremea va deveni trep
tat Instabilă. începind din vest. Cerul 
va prezenta înnorări mai accentuate, la 
început în partea vestică a țării, apoi 
și in restul teritoriului. Vor cădea ploi, 
mai ales averse. însoțite de descărcări 
electrice, în majoritatea regiunilor, cu 
pondere mai mare in cele vestice. Pe 
alocuri, vor fi condiții pentru cantități 
de apă peste 15 litri pe metru pătrat 
în 24 de ore și pentru căderi de grindi
nă. Vîntul va prezenta unele intensifi

ACTUALITATEA _S IP ©jm V A
FOTBAL: De la primele meciuri 

- ordine, spirit sportiv, 
calitate superioară a jocului
Astăzi va Începe campionatul di

viziei „A", apoi, la intervale de cite 
o săptămină. vor avea loc primele 
meciuri din seriile diviziilor „B“ și, 
respectiv, „C“ ; treptat vor debuta 
întrecerile juniorilor de diferite ca
tegorii, precum și cele ale campio
natelor județene și locale, de ase
menea și fazele preliminare ale 
popularei competiții „Cupa Româ
niei", așezată sub semnele, de înalt 
stimul ale „Daciadei" ; treptat deci, 
se va pune în mișcare întregul sis
tem competitions! al fotbalului nos
tru, ediția 1988—1989, sistem care an
grenează la toate nivelurile mii de 
formații și zeci de mii de sportivi 
din întreaga țară. Astfel, și prin în
trecerile fotbaliștilor, se reliefează 
uriașul sprijin pe care partidul, 
statul nostru îl acordă continuu dez
voltării mișcării sportive pentru a se 
putea prezenta cu rezultate cit mal 
bune etit in țară, cit și în compe
tițiile internaționale.

O dată cu reluarea întrecerilor la 
toate eșaloanele, se impune înlătu
rarea decisă a unor grave neajun
suri și lipsuri semnalate în campio
natele trecute, întronarea unui cli
mat propice desfășurării întregii 
activități fotbalistice și creșterii ca
lității jocului de fotbal.

Ordinea regulamentară și discipli
na, corectitudinea și deplina spor
tivitate sint imperativele la ordinea 
zilei, imperative pe care de altfel le 
au în vedere din ce in ce mai mult 
și organismele internaționale ele 
fotbalului. în primul rind. Federa
ția română de fotbal trebuie să ma
nifeste o exigentă mult sporită față 
de trecut, aplicind cu fermitate, in 
toate împrejurările, regulile și re
gulamentele in vigoare ; de aseme
nea, cluburile și asociațiile sportive 
să-și intensifice acțiunile educative, 
de creștere a responsabilității corpu
lui tehnic și a jucătorilor, pentru a 
determina o calitate superioară pre
gătirii sportivilor și jocului de fotbal, 
la fiecare meci, la fiecare eșalon. 
In acest fel. însăși măsura de a 
stabili desfășurarea competiției și a

★
ATLETISM. Proba feminină de 

1 500 m din cadrul tradiționalului 
concurs internațional de atletism 
„Memorialul Van Damme", desfășu
rat la Bruxelles, a fost clștigată de 
sportiva româncă Paula Ivan, cu 
timpul de 3’59’T7/100, urmată de 
coechipiera sa Doina Melinte — 
4’00”85/100.

ȘAH, în runda a 7-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Predeal, Cristina Bădulescu a în- 

accidentul feroviar al rapidului „Au
rora".

în telegramă sint transmise fami
liilor îndoliate sentimente de pro
fundă compasiune, iar persoanelor 
rănite urarea de grabnică insănăto- 
șire.

adincă compasiune familiei defunc
tului.

Condoleanțele au fost prezentate 
de tovarășii Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Eugen Tarhon, 
ministrul silviculturii. Victor Cio- 
banu, ministrul sănătății. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portre
tului îndoliat al defunctului și au 
semnat în cartea de condoleanțe 
deschisă la ambasadă.

realizarea producției pentru export, 
domeniu in care planul va fi în
deplinit integral.

în telegramă se subliniază că oa
menii muncii suceveni, puternic mo
bilizați de tezele din aprilie a.c., de 
orientările de mare valoare teoreti
că și practică formulate de secreta
rul general al partidului, sint 
hotăriți să-și amplifice eforturile, in
tr-un climat de inaltă angajare co
munistă, de ordine și disciplină, pen
tru înfăptuirea exemplară a tutu
ror sarcinilor ce le revin în anul 
1988. contribuind astfel la înaintarea 
patriei pe noi trepte de progres și 
civilizație.

cări în regiunile extrem-vestice și esti
ce, la început din sectorul sudic, apoi 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui va marca o scădere. Valorile mini
me nocturne vor fi cuprinse între 12 și 
22 grade, în primele nopți, apoi între 
10 și 18 grade, iar cele maxime diurne 
între 24 și 34 grade, în primele zile, și 
între 20 și 28 grade, în general, în ul
tima zi. în București: vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin la început, apoi va de
veni în general instabilă și se vor sem
nala, temporar, averse de ploaie șl 
descărcări electrice. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 13 și 17 grade, iar 
cele maxime între 30 și 33 grade, în pri
mele zile, și între 26 și 28 grade în ul
tima zi.

delegării arbitrilor pe bază de calcu
lator și de tragere la sorți va căpăta 
substanța corespunzătoare.

Putem observa că reprezentarea cu 
demnitate a culorilor noastre, parti
ciparea cu rezultate bune a fotba
liștilor români la importante între
ceri internaționale sint de o ac
tualitate imediată. La 7 septembrie, 
patru echipe — Steaua, Dinamo, 
Victoria și Oțelul — vor juca primele 
partide in noile ediții ale cupelor 
europene intercluburi; la scurt timp, 
echipa națională — echipa repre
zentativă a intregului nostru fotbal, 
la reușitele căreia trebuie să concure 
cu multă răspundere și devotament 
cluburile cele mai puternice și ju
cătorii cei mai buni — va susține 
meciuri internaționale importante : 
mai intîi, un joc amical de verifi
care, România — Albania (21 sep
tembrie). apoi meciuri din prelimi
nariile campionatului mondial, Bul
garia — România (19 octombrie) și 
România — Grecia (2 noiembrie).

Sub semnul acestor importante o- 
bligații de ordine și disciplină, de 
calitate superioară a jocului și spor
tivitate trebuie să se desfășoare in- 
cepind de astăzi, o data cu prima 
etapă a campionatului diviziei A, 
activitatea competițională fotbalis
tică. De la ora 18, la București, a- 
matorii de sport vor urmări parti
dele Steaua — F.C.M. Brașov, Vic
toria — F.C. Olt și Rapid — Flacăra, 
Echipa Dinamo va întîlni pe S.C. 
Bacău pe terenul acesteia din urmă. 
La Pitești, F.C. Argeș — Sportul stu
dențesc ; la Galați, Oțelul — Cor- 
vlnul ; cele trei echipe promo
vate vor juca pe terenurile proprii: 
la Constanța, F.C. Farul — A.S.A. ; 
la Sibiu, Inter — Universitatea Cluj- 
Napoca, iar la Oradea, F.C. Bihor 
— Universitatea Craiova. Să fie 
meciurile diviziei A un exemplu 
bun de urmat pentru numeroasele 
echipe din Întregul sistem compe- 
tițional fotbalistic.

Valeriu MIRONESCU
★

vins-o pe Gabriela Stanciu, Ligia 
Jicman pe Mariana Duminică, Elena 
Bistriakova (U.R.S.S.) a ciștigat la 
Gertrude Baumstark, iar in parti- 
,dele Eugenia Ghindă — Margareta 
Mureșan și Halina Jalowec (Polo
nia) — Dana Prohaskova (Ceho
slovacia) a fost consemnată remiză.

în clasament conduce Cristina Bă
dulescu — 5,5 puncte, urmată de 
Margareta Mureșan — 4,5 puncte 
(ambele din cite 6 partide disputate).

TELEGRAME EXTERNE

Intrarea in vigoare a acordului de încetare 
a focului intre Irak și Iran

Au fost întrerupte toate acțiunile militare între cele două țări 
în reqiunile de contact între forțele armate 

irakiene și iraniene au fost amplasați observatori militari 
ai O.N.U.

BAGDAD 20 (Agerpres). — S!m- 
bătă la ora 3.00 (G.M.T.) a in
trat in vigoare încetarea focului în
tre Irak și Iran, in conformitate cu 
Rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. — transmit agenții
le de presă. Din acest moment au 
fost întrerupte toate acțiunile mili

La citeva ore după încetarea focului

A fost efectuat primul transport comercial maritim 
pe apele Golfului din uHimii opt ani

BAGDAD 20 (Agerpres). — Pri
mul petrolier irakian încărcat cu ți
ței a navigat, simbătă dimineața, pe 
apele Golfului, la citeva ore după 
intrarea in vigoare a încetării focu

Funeraliile fostului președinte 
al Pakistanului, Mohammad Zia-ul Haq
ISLAMABAD 20 (Agerpres). — La 

20 august au avut loc funeraliile 
fostului președinte pakistanez, Mo
hammad Zia-ul Haq. Ca repre
zentant al președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a participat la 
funeralii tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat

In favoarea unor noi progrese in cadrul 
procesului de dezarmare

BONN 20 (Agerpres). — în locali
tatea vest-germană Mutlangen a 
avut loc o nouă acțiune de protest 
organizată de mișcarea pentru pace 
din R.F.G. Participanții au protes
tat împotriva faptului că. in pofida 
semnării și ratificării tratatului pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, în zona respecti
vă au avut loc, pentru a doua oară, 
manevre cu rachete de acest tip.

Intr-un articol publicat în ziarul 
„Unsere Zeit", Ellen Weber, vice
președinte al Partidului Comunist 
German, a chemat guvernul vest- 
german să contribuie, prin propuneri 
proprii, la realizarea dezarmării.

Pentru transformarea Asiei de sud-est
într-o zonă a păcii

MANILA 20 (Agerpres). — Pro
clamarea Filipinelor drept zonă a 
păcii, libertății și neutralității este 
posibilă numai cu condiția elimină
rii bazelor militare americane de pe 
teritoriul țării — a declarat în 
Parlament ministrul filipinez de ex
terne, Râul Manglapus. Sîntem con

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă demonstrațiile populației palestiniene în Cisiordania 

și Gaza • Denunțarea măsurilor represive ale Israelului
în Cisiordania și Gaza, ocupate de 

Israel, s-au produs sîmbătă noi de
monstrații ale populației palestinie
ne împotriva ocupației și a practi
cilor represive. în mai multe locali
tăți. intre care șl Tulkarm, s-au în
registrat ciocniri intre manifestanți 
și trupele israeliene, care au utilizat 
armele de foc și grenade cu gaze la
crimogene. (Agerpres).

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Observatorul permanent al Ligii

O.N.U. va trimite reprezentanți la convorbirile 
cvadripartite privind Africa de sud-vest

NAIROBI 20 (Agerpres). — Națiu
nile Unite vor trimite reprezentanți 
pentru a participa la viitoarea run
dă a convorbirilor cvadripartite pri
vind Africa de sud-vest, care se va 
desfășura in perioada 24—26 august 
la Brazzaville (R.P. Congo), trans

ÎNTILNIRE. Cea de-a doua în- 
tilnire dintre delegația Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coree
ne și cea a parlamentului din Co
reea de Sud s-a desfășurat sîmbă
tă. la Panmunjon. Au fost discutate 
aspecte privitoare la pregătirea 
convocării unei reuniuni comune a 
parlamentelor din Nordul și Sudul 
Coreei, care ar trebui să examineze 
probleme actuale referitoare la sta
bilirea de contacte permanente și 
a unui dialog pe diverse planuri 
intre cele două părți ale Coreei. 
Părțile și-au prezentat punctele de 
vedere in problemele discutate. S-a 
convenit ca delegațiile să aibă o 
nouă intîlnire la 22 august.

GREVA muncitorilor metalurgiști 
din Africa de Sud, declanșată de 
sindicate în urmă cu două săptă- 
mini și la care au participat apro
ximativ 30 000 de lucrători din 180 
de intreprinderi industriale, s-a 
încheiat cu succes. Este pen
tru prima oară cind concernele 
metalurgice din R.S.A. s-au văzut 
obligate să admită cererile greviș
tilor privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață.

PRECIZARE. Ghulam Ishaq Khan, 
președinte interimar al Pakistanului, 
va deține această funcție pină la ale
gerea unui nou șef al statului, a de
clarat ziariștilor ministrul pakista
nez al justiției și problemelor par
lamentare, Wasim Ahmad Sajjad. 
El a spus că alegerea unui nou 
președinte va avea loc conform 
Constituției, in cadrul unei sesiuni 
comune a parlamentului central șl 
a parlamentelor locale care vor 

tare între cele două țări pe uscat, 
în aer și pe mare. Conform știri
lor sosite din zonă, pe toată lungi
mea frontului se menține o stare de 
calm. In regiunile de contact între 
forțele armate ale Irakului și Ira
nului au fost amplasați observatori 
militari ai O.N.U.

lui. A fost efectuat astfel primul 
transport comercial maritim din ul
timii opt ani pe această cale navi
gabilă — transmite agenția I.N.A.

Președintele interimar al Republi-» 
cii Islamice Pakistan, Ghulam Ishaq 
Khan, a exprimat profunda recu
noștință pentru sentimentele de 
compasiune pe care președintele 
României le-a transmis poporului și 
conducătorilor pakistanezi în legă
tură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Mohammad Zia-ul Haq.

Totodată, ea a cerut partidelor, sin
dicatelor și mișcării pentru pace din 
R.F.G. să acționeze în favoarea unor 
noi progrese in cadrul procesului de 
pace și dezarmare.

In cadrul unei conferirte de presă 
desfășurate la Bonn, Egon Bahr, ex
pert in problemele dezarmării al 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., a relevat că realizarea unor 
coridoare libere de armele nucleare 
ar reprezenta un prim pas spre o 
lume denuclearizată. Totodată, el 
s-a pronunțat pentru efectuarea de 
noi pași pe calea dezarmării și pen
tru realizarea „următoarei opțiuni 
zero" în domeniul armelor nucleare.

secvenți ideii de transformare a 
Asiei de sud-est intr-o zonă a pă
cii, libertății și neutralității, idee ce 
este sprijinită de toate țările 
ASEAN, și considerăm că bazele 
militare americane trebuie să fie 
scoase de pe teritoriul țării — a re
levat Manglapus.

Arabe la O.N.U., Clovis Maksoud. a 
denunțat recentele măsuri represive 
ale Israelului in teritoriile arabe 
ocupate. Intr-o declarație făcută la 
O.N.U., el a acuzat autoritățile is
raeliene de permanentizarea măsu
rilor represive, între care deporta
rea. restricțiile de circulație, arestă
rile in masă și distrugerea de recolte 
agricole. In mod special, Maksoud a 
condamnat decizia adoptată recent 
de Israel de a scoate în afara legii 
comitetele populare palestiniene.

mite agenția PANA. Sursa citată 
precizează că un grup al Națiuni
lor Unite, condus de reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. pentru Namibia, Martti Ah
tisaari, va pleca luni din New York 
spre Brazzaville.
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AGENȚIILE DE PRESA

- ne scurt
rezulta după viitorul scrutin, legis- | 
lativ din luna noiembrie. 1

DEFICIT. Deficitul bugetului fe- | 
deral al Statelor Unite s-a ridicat | 
in luna iulie la 22.94 miliarde do
lari. față de 22,34 miliarde în ace- ■ 
eași lună a anului trecut. Această I 
evoluție a fost apreciată negativ 
de majoritatea economiștilor și a . 
cercurilor de afaceri din S.U.A., I 
care scontau pe o reducere a defi- I 
citului in jurul cifrei de 20 mi
liarde dolari.

ACCIDENT. Ancheta întreprinsă 
de o comisie a Ministerului Căilor , 
de Comunicație al U.R.S.S. a sta- | 
bilit că deraierea. Ia 16 august, a I 
trenului „Aurora" pe calea ferată 
Moscova — Leningrad s-a produs t 
din cauza stării necorespunzătoare | 
a liniei și renunțării nejustificate 
la limitarea de viteză în sectorul . 
respectiv. In accident și-au pierdut I 
viața 28 de persoane, iar 104 au * * 
fost rănite. Intre victime nu sint 
cetățeni străini. Vinovății vor fi I 
deferiți justiției — Informează I 
agenția TASS.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BĂUTURI DIFERITE. PRODUSE 

SPIRTOASE
Șl INDUSTRIALIZAREA 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de vini- 

ficație și produse spirtoase Con
stanta.

Locul II : întreprinderea de țiga- 
rete București.

Locul III : întreprinderea de vi- 
nificație și produse spirtoase Dră- 
gășani, județul Vîlcea.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC
Locul I : înt-eprinderea ac-ico’ă 

de stat Peciu Nou. județul Timiș.
Locul II : întreprinderea agricolă 

de stat Liebling. județul Timiș.
Locul III : întreprinderea agri

colă de stat Teremia Mare, județul 
Timiș.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 
MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", Sectorul agricol 
Ilfov.

Locul II : întreprinderea agri
colă de stat Rimnicu Vilcea.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Alexandria. •
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Sibiu.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Bistrita-Năsăud.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Suceava.

lui nostru oglindite în film. Ciclu de 
filme românești. Pe malul sting al 
Dunării albastre • 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 Seherezadei : 
GRTVÎȚA (17 08 58) - 9: 11.30; 1-4;
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)
O Rezervă la start: TIMPURI NOT 
(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) — 9; 11;
13; 15: 17: 19
© Păstrează-mă doar pentru tine : 
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 
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)
© Duminică In familie ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Zîmbet de soare ; POPULAR 
(35 15 17) — 15; 1,7; 19
© Să-ți vorbesc despre mine : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17; 19 
© Niște băieți grozavi : ARTA 
(21318b) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
© Tema • LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20
© întâmplări 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) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

UN NOU ATENTAT TERORIST I 
s-a produs in Irlanda de Nord, ’ 
soldat cu moartea a șase militari 
britanici și rănirea gravă a altor I 
30. Incidentul a avut loc în urma I 
exploziei unei mine plantate pe o 
autostradă între Belfast și locali- i 
tatea Omagh. Deși atentatul nu a | 
fost revendicat, autoritățile nord- 
irlandeze consideră că acesta a fost . 
comis de membri ai aripii radi- I 
cale a organizației extremiste Ar- I 
mata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.). I
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Uastă si dinamică activitate a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceausescu 
pentru edificarea unei lumi mai bune si mai drepte

PACEA. LIBERTATEA - IDEALURI SUPREME ALE PDPDRULUI RUMÂN
„Partidul și statul nostru acționează 

cu toată hotărîrea pentru a contribui la 
soluționarea problemelor grave interna
ționale într-un mod nou, care să pună 
capăt vechii politici de dominație și asu
prire, să pună capăt războaielor, cursei 
înarmărilor, să asigure pacea și dreptul 
fiecărei națiuni la dezvoltarea liberă, in
dependentă, așa cum o dorește fiecare 
popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
Piatră de hotar în istoria patriei, 

gloriosul act de la 23 August 1944 a 
deschis nu numai o eră nouă în des
tinele poporului român, dar a marcat, 
totodată, și începutul unei cotituri ra
dicale în politica internațională a 
României. Aidoma dezvoltării interne, 
și activitatea internațională a Româ
niei a cunoscut cea mai bogată pe
rioadă în împliniri din întreaga noas
tră istorie în cele peste două de
cenii de cind la cirma partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul și pro
motorul întregii politici eiterne româ
nești, prestigioasă personalitate poli

tică a vremurilor noastre. Sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, a secre
tarului său general, România socia
listă s-a manifestat și se manifestă 
ca o prezență dintre cele mai active 
pe arena mondială, dezvoltînd larg 
dialogul cu toate națiunile lumii, adu- 
cîndu-și din plin contribuția la solu
ționarea problemelor cardinale ale 
contemporaneității. Tocmai datorită a- 
cestei politici dinamice, constructive, a 
inițiativelor sale de amplu răsunet in
ternațional, puse în slujba marilor 
idealuri ale păcii, independenței, pro
gresului, România este în prezent larg 
apreciată pretutindeni în lume.
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Ceausescu: ies positi

PENTRU VIITORUL PAȘNIC AL ÎNTREGII OMENIRI PENTRU DEZVOLTAREA LIBERA SI INDEPENDENTA A TUTDROR NAȚIUNILOR .
Pășind pe calea deschisă de actul de la 23 August, România, 

care a adus mari jertfe de singe în lupta pentru zdrobirea fascis
mului, a pus și .pune pe primul plan al politicii sale externe 
apărarea păcii,, crearea condițiilor pentru ca o nouă conflagrație 
mondială să nu mai izbucnească niciodată. Așa cum nu o dată a 
evidențiat președintele țării, salvgardarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare consti
tuie problema fundamentală a lumii de astăzi. în acest spirit, țara 
noastră a elaborat și promovează un program cuprinzător și 
realist de înfăptuire a dezideratului dezarmării generale și totale.

Pe primul plan — eliminarea spectrului 
unei conflagrații nucleare

Obiectivul primordial al pro
gramului românesc de dezarma
re îl reprezintă lichidarea pe 
etape, pinâ in anul 2000, a tu
turor armelor nucleare. Apre
ciind în mod pozitiv încheierea 
tratatului sovteto-american pri
vind lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de 
acțiune, tara noastră se pro
nunță, totodată, pentru :
• incheierea în cel mai scurt 

timp a acordului dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite cu 
privire la reducerea cu 50 la 
sută a armelor nucleare strate
gice.
• trecerea la tratative pentru 

eliminarea armelor nucleare 
tactice (cu rază scurtă de ac
țiune).
• încetarea experiențelor cu

0 cerință majoră - reducerea substanțială 

a armamentelor convenționale și chimice
în concepția României, o im

portanță deosebită pentru asi
gurarea păcii și securității in
ternaționale o are trecerea la 
măsuri de reducere substanțială 
a efectivelor, armamentelor con
venționale și cheltuielilor mi- 

armele nucleare și oprirea pro
liferării unor asemenea arme.

• oprirea perfecționării ar
melor nucleare, încetarea pro
ducției de materiale fisionabile 
și a mijloacelor de transportare 
la țintă.
• folosirea tuturor materia

lelor fisionabile exclusiv in 
scopuri pașnice, prin realizarea 
unor proiecte de cooperare in
ternațională.
• crearea de zone denuclea- 

rizate, in Balcani, in centrul și 
nordul Europei și in diferite 
alte zone ale lumii.
• incheierea unui tratat in

ternațional privind folosirea 
Cosmosului numai în scopuri 
pașnice și care să prevadă re
nunțarea la orice fel de utili
zări ale spațiului extraterestru 
în scopuri militare.

litare. Considerind că reduce
rea cheltuielilor militare repre
zintă un pas semnificativ pen
tru trecerea efectivă la dezarma
re. țara noastră a hotărit. iu 
urma referendumului național 
din noiembrie 1986, reducerea 

cu 5 la sută a efectivelor, ar
mamentelor și cheltuielilor mi
litare. Pe aceeași linie. Româ
nia a propus :
• trecerea la reducerea anua

lă a cheltuielilor militare de 
către toate țările, astfel incit 
pînă in anul 2000 aceste cheltu
ieli să scadă cu cel puțin 50 la 
sută față de nivelul actual.
• lansarea de către O.N.U. a 

chemării „DEZARMARE PRIN 
FAPTE", prin care statele să fie 
invitate să inițieze, unilateral 
și pe bază de exemplu reciproc, 
măsuri de înghețare și reducere 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare.

Mai multă securitate — prin dezvoltarea 
încrederii între state

Un roj de primă mărime pen
tru eliminarea surselor de sus
piciune și tensiune și reducerea 
pericolului de confruntare mi
litară revine, după părerea tă
rii noastre, măsurilor de încre
dere și securitate, atit pe con
tinentul nostru, cit și. în general, 
în lume. In scopul înaintării pe 
drumul deschis de Actul final 
de la Helsinki și Conferința de 
la Stockholm pentru măsuri 
de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, 
țara noastră se pronunță pen
tru :
• convocarea de către actua

la reuniune general-europeană 
de la Viena a unei noi faze a 
conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate.
• interzicerea zborului avi

oanelor. precum și trecerea na
velor și submarinelor care au 
la bord arme nucleare în apro
pierea frontierelor altor, state.

• încheierea unui tratat in
ternațional privind interzicerea 
atacurilor în caz de conflict ar
mat, precum și in timp de pace,

• convocarea, încă în cursul 
anului 1988, a unei conferințe 
de dezarmare convențională in 
Europa, cu participarea directă 
a statelor participante Ia cele 
două alianțe militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia — 
dar deschisă tuturor țărilor con
tinentului.
• desființarea bazelor milita

re străine de pe teritoriul altor 
state și retragerea trupelor in 
interiorul frontierelor naționale.

• negocierea și încheierea 
unei convenții privind interzi
cerea folosirii armelor chimice 
și lichidarea stocurilor exis
tente.

asupra instalațiilor pașnice, pre
cum și pentru prevenirea ori
căror acțiuni teroriste împotri
va acestor instalații.

• adoptarea de noi măsuri 
de încredere și securitate, cum 
sint : reducerea forțelor armate 
care iau parte la manevre și 
fixarea de limite pentru nu
mărul de nave de război și 
avioane militare ; renunțarea la 
manevre militare in apropierea 
frontierelor altor state ; crearea 
de-a lungul frontierelor dintre 
țările membre ale N.A.T.O. și 
țările participante Ia Tratatul 
de la Varșovia a unui culoar li
ber de arme nucleare, chimice 
și alte arme de distrugere in 
masă ; interzicerea staționării 
de noi trupe și a stabilirii de 
noi baze pe teritoriul altor state,

• inițierea de negocieri con
crete intre statele participante 
la Tratatul de Ia Varșovia și 
țările membre ale N.A.T.O. pen
tru desființarea simultană a 
celor două blocuri, incepind cu 
dizolvarea organizațiilor lor mi
litare.

Retrospectiva perioadei ce a trecut de la 23 August 1944, și în
deosebi a anilor de după Congresul al IX lea al partidului, pune 
cu putere in lumină activitatea intensă desfășurată de țara noastră 
în sprijinul independenței și libertății tuturor popoarelor, pentru 
promovarea neabătută a principiilor legalității internaționale, pen
tru eradicarea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace și 
înfăptuirea noii ordini economice internaționale, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Solidaritate deplină cu lupta 
de eliberare națională

Una din orientările funda
mentale ale politicii externe a 
României, în tot acest răstimp 
a constituit-o sprijinirea pe 
toate planurile — politic, di
plomatic, moral și material — 
a luptei popoarelor de pretutin
deni pentru libertate și suvera
nitate națională, împotriva ori
căror forme de dominație și 
asuprire, pentru apărarea drep
tului sacru de a se dezvolta de 
sine stătător.

• România a fost unul din
tre autorii „Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale". adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U., în decembrie 
1960, declarație apreciată ca o 
veritabilă „Cartă a decoloniză
rii".
• In anii ce au urmat adop

tării declarației, țara noastră a 
fost coautoare la toate rezolu
țiile O.N.U. privind eliminarea 
colonialismului, neocolonialis- 
mului și rasismului.

Cheia de boltă a afirmării de sine stătătoare 
— respectarea noilor principii

/
Cu deosebită fermitate a ac- generalizarea noilor principii de 

ționat România in toată această relații intre state : respectul su- 
perioadă pentru întronarea și veranității și independenței na

• In cadrul numeroaselor in- 
tilniri la București sau in di
ferite alte colțuri ale lumii, ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu lideri ai mișcărilor de elibe
rare națională, au fost semnate 
importante documente, care au 
marcat primele recunoașteri in
ternaționale ale acestor mișcări 
ca reprezentante legitime ale 
popoarelor respective.
• Ca o continuare a acestei 

poziții consecvente, țara noastră 
sprijină cu toată hotărîrea lupta 
poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., pentru inde
pendența Namibiei și condam
nă in modul cel mai ferm mă
surile represive ale autorități
lor din Africa de Sud împotri
va populației majoritare din 
țară.
• In același spirit, România 

sprijină cu fermitate drepturile 
legitime ale poporului palesti
nian, sub conducerea O.E.P., 
inclusiv dreptul Ia constituirea 
unui stat propriu, independent. 

ționale. egalitatea deplină în 
drepturi, neamestecul sub nici o 
formă in treburile interne, re
nunțarea la forță și amenința
rea cu forța — singurele in mă
sură să asigure dezvoltarea li
beră, de sine stătătoare a tutu
ror națiunilor.

• Voința țării noastre de a 
acționa pentru generalizarea lor 
în viața internațională și-a gă
sit reflectare in toate documen
tele — tratate, declarații solem
ne, comunicate comune — în
cheiate de România socialistă.

• Țara noastră a avut o con
tribuție larg apreciată la elabo

Lichidarea subdezvoltării — condiție 
esențială a întăririi independenței naționale

în cadrul politicii sale exter
ne, România a acordat și acor
dă o importanță deosebită întă
ririi independentei economice a 
tinerelor state, lichidării sub
dezvoltării in care se zbat 
două treimi din populația lumii, 
edificării unei noi ordini econo
mice internaționale. Numărin- 
du-se printre creatorii concep
tului de nouă ordine economică 
internațională, partidul și statul 
nostru au elaborat un program 
concret de măsuri în vederea 
realizării acestor deziderate, 
avind in vedere, între altele :

• sporirea eforturilor proprii 
ale țărilor in curs de dezvoltare 
pentru punerea largă in valoare 
a resurselor de care dispun ;
• dezvoltarea unei largi și ne

îngrădite cooperări internațio
nale pentru sprijinirea eforturi
lor țărilor in curs de dezvol
tare ;

• soluționarea globală, poli- 
tico-economică a problemei da
toriilor externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare ; 

rarea Declarației de principii 
din cadrul Actului final de la 
Helsinki al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, semnat in urmă cu 13 ani 
Ia cel mai inalt nivel.

• România a propus, de ase
menea. adoptarea de către Or
ganizația Națiunilor Unite a 
unui „Cod de conduită" cu ca
racter universal, în care să fie 
statuate drepturile și îndatoriri
le statelor ce decurg din norme
le general acceptate ale drep
tului internațional contempo
ran.

• înlocuirea actualului sis
tem financiar-monetar neechita
bil cu un sistem nou, bazat pe 
principii de echitate și egali
tate ;

• statornicirea unui echilibru 
Just intre prețurile materiilor 
prime și cele ale produselor in
dustrializate ;

O înlăturarea protecționîsmu- 
iui și liberalizarea schimburilor 
economice dintre state, elimina
rea oricăror forme de presiuni 
și condiționări politice și de 
altă natură, a oricăror îngrădiri 
și bariere artificiale din calea 
comerțului mondial ;

• convocarea unei conferințe 
speciale în cadrul O.N.U., cu 
participarea statelor dezvoltate 
și a țărilor in curs de dezvolta
re, pentru soluționarea tuturor 
acestor probleme.

Grupaj
Radu

realizat de 
BOGDAN

Manifestări consacrate marii sărbători naționale a poporului român
In aceste zile, marii noastre sărbători naționale de la 23 August ii 

sini consacrate, peste hotare, noi manifestări omagiale ce prilejuiesc 
reliefarea profundelor semnificații ale revoluției de eliberare sociala 
și națională, antifascistă și antiimperialist  ă, a marilor împliniri ale 
poporului român in edificarea noii onnduiri. cu deosebire in perioada 
deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, denu- 
mită cu justificată mândrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". Este pușa_ in 
evidență, de asemenea, politica externă constructivă, dinamica ă 
României socialiste, dedicată soluționării marilor probleme ale con
temporaneității.

BEIJING 20 (Agerpres). — La Bei
jing s-a desfășurat, o întîlnire cu 
caracter festiv. în cadrul căreia au 
fost evidențiate importanța actului 
istoric de la 23 August și succesele 
remarcabile obținute de poporul 
nostru in construcția socialistă. în
deosebi de cind în fruntea partidului 
și a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezenți Zou Jiahua, con
silier de stat, ministrul construcțiilor 
de mașini și industriei electronice, 
Zhu Liang, șeful Secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C, Chinez, 
Zhou Nan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Huan Houzhi. ad
junct al șefului Marelui Stat Maior 
al Armatei Populare Chineze de Eli
berare, reprezentanți ai conducerilor 
altor ministere și instituții centrale, 
reprezentanți ai Asociației de prie

tenie China-România. oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Oficialitățile chineze au elogiat 
realizările deosebite înregistrate de 
România socialistă și au adresat 
poporului român urări de progres și 
prosperitate, de noi împliniri în ope
ra de făurire a noii societăți.

BERLIN 20 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o conferință de presă 
ce a prilejuit reliefarea semnificați
ilor evenimentului aniversat, care a 
deschis calea unor trajisformări re
voluționare în viața poporului ro- 

■ mân. Au fost relevate marile cuce
riri obținute de țara noastră în edi
ficarea socialismului. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. poli
tica de largă colaborare internațio
nală. inițiativele și propunerile de 

dezarmare promovate de România 
socialistă.

în cadrul expoziției de parte pre
zentate cu această ocazie, la loc de 
frunte au fost expuse opere din 
gîndirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Au participat reprezentanți ai 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al P.S.U.G., Ministerului Afacerilor 
Externe, ai. altor instituții centrale 
din R.D. Germană, ziariști.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Tele
viziunea sovietică a transmis un re
portaj înfățișînd realizări ale po
porului român în diverse domenii, 
aspecte ale construcției de obiective 
economice și social-culturale în 
România. Imaginile au fost însoțite 
de un comentariu în care s-a relie
fat aplicarea în România a formelor 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare.

De asemenea, la sediul C.A.E.R. 
din Moscova a avut loc o adunare 
in cadrul căreia au fost evidențiate 
semnificațiile profunde ale revoluției 

de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
România, marile realizări obținute 
de tara noastră în toate domeniile. 
Tot aici a fost deschisă o expoziție 
de fotografii infățișînd imagini ale 
dezvoltării urbanistice din țara noas
tră.

ATENA 20 (Agerpres). — La Cen
trul cultural al municipalității Pe- 
risteri. din apropierea Atenei, a avut 
loc o adunare festivă. în cuvintările 
rostite au fost relevate pe larg sem
nificația și însemnătatea istorică a 
actului de la 23 August 1944, succe
sele remarcabile obținute de poporul 
român în anii construcției socialiste, 
în special in ultimele peste două de
cenii. A fost reliefată contribuția ac
tivă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
păcii in Balcani, în Europa și in în
treaga lume, la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie cu toate 
popoarele.

De asemenea, a fost inaugurată 
expoziția documentară de fotografii 
„Omagiu", care înfățișează multila
terala activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu. reali

zările prestigioase în edificarea so
cialismului in România.

In cadrul unei expoziții de carte 
românească au fost expuse, la loc de 
cinste, opere din gindirea social-poli
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Au fost prezentate, de aseme
nea. lucrări științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, apărute în limba greacă, 
precum și volume din literatura ro
mână pe teme politice, economice, 
sociale și științifice.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 
In capitala Etiopiei, la o conferință 
de presă, au fost prezentate impor
tanța istorică a evenimentului ani
versat, contribuția armatei române, 
a întregului popor român la victoria 
asupra fascismului, precum și trans
formările profunde, revoluționare 
care s-au produs în Viața poporului 
român. Au fost evidențiate realiză
rile dobîndite sub conducerea P.C.R. 
în opera de construcție socialistă. în
deosebi de cind la conducerea parti
dului și a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, 
a fost organizată o expoziție de car
te. la Ioc de cinste figurină opere ale 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au 
fost expuse, de asemenea, volume de 
istorie și literatură beletristică, al
bume de istorie și artă. Au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Ministerului In
formațiilor. ziariști.

TOKIO 20 (Agerpres). — O adu
nare festivă a fost organizată la 
Tokio de Asociația de prietenie Ja- 
ponia-România. Cu acest prilej, au 
fost înfățișate semnificația istorică 
a evenimentului de la 23 August 
1944, marile cuceriri ale poporului 
român in anii edificării societății 
socialiste, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea, politica externă ac
tivă a României, pusă în slujba 
cauzei păcii, dezarmării și cooperă
rii internaționale. A fost deschisă o 
expoziție de carte românească, la 
loc de cinste fiind prezen
tate lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrări științi
fice ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. editate in 
limba japoneză și în alte limbi stră
ine. S-a vernisat expoziția de foto
grafii „România 1988“. Au participat 
personalități ale vieții politice șl 
culturale nipone, reprezentanți ai 

cercurilor de afaceri, un numeros 
public.

HARARE 20 (Agerpres). — La o 
conferință de presă desfășurată în 
capitala Republicii Zimbabwe a fost 
evidențiată importanța zilei de 23 
August în viața poporului român. 
Participanții la conferința de presă 
— reprezentanți ai guvernului, ai 
unor instituții centrale, ai unor com
panii și firme zimbabweene care 
întrețin raporturi de cooperare cu 
țara noastră, oameni de cultură — 
au manifestat un viu interes față de 
marile realizări obținute de poporul 
român și au apreciat în mod deose
bit politica externă de largă deschi
dere și conlucrare a României, con
tribuția concretă, larg apreciată, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. la 
soluționarea marilor probleme ce 
confruntă lumea contemporană.

HELSINKI 20 (Agerpres). — în 
capitala Finlandei a fost deschisă 
expoziția documentară de fotografii 
„Culorile Bucureștiului". Un accent 
deosebit este pus pe prezentarea 
realizărilor obținute in Capitală în 
anii construcției socialiste. îndeosebi 
in „Epoca Nicolae Ceaușescu".


