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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

a vizitat, duminică, importante obiective
pe șantierul amenajării complexe a rîului Argeș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a vizitat, duminică, 
două importante obiective pe șan
tierul de amenajare complexă a 
riului Argeș - marele lac de acu
mulare și nodul hidrotehnic de la 
Mihăilești-Cornetu, precum și por
tul „București - 30 Decembrie",

Amenajarea complexă a riului Ar
geș, lucrare de mari proporții, ini
țiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prezintă o însemnătate deosebită în 
plan economic și social. Finalizarea 
grandiosului proiect va avea ca prin
cipale efecte folosirea cu eficiență a 
resurselor bazinului hidrografic , al 
riului pentru navigație, irigații, pro
ducerea de energie electrică, alimen
tarea cu apă a unor localități și uni
tăți economice, combaterea eroziunii 
soiului și prevenirea inundațiilor pe 
mari suprafețe de teren, amenajarea 
unor zone de agrement. Noua cale de 
apă va face legătura directă între 
București și Dunăre, ceea'ce vn de
termina atit, facilitarea și ieftinirea 
transporturilor de mărfuri, cit și dez
voltarea zonelor din vecinătatea 
cursului navigabil al Argeșului.

Această mare investiție, operă ce 
va rezulta din efortul constructiv 
desfășurat de-a lungul riului Argeș, 
se alătură celorlalte care, prin am
ploarea și utilitatea lor economică 
și socială, pun in lumină capacitatea 
creatoare a poporului nostru, forța 
economiei naționale, perspectiva cla
ră deschisă de politica partidului. Bi
lanțul bogat cu care poporul român 
întimpină marea sărbătoare de la 23 
August înscrie, printre atitea alte 
înfăptuiri ce conturează chipul nou 
al țării, și succesele dobîndite pină 
acum în transpunerea în viață a pro
gramelor complexe de organizare și 
amenajare a teritoriului, intre care 
lucrarea de pe Argeș este doar una 
dintre prevederi.

In această vizită. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. a' 
P.C.R.. de secretari ai Comitetului 
Central al partidului.

La sosirea pe șantier,' la no
dul hidrotehnic nr. 5, în apro
pierea comunei Cornetu, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
multă căldură de constructori și spe
cialiști de pe marele șantier.

După prezentarea principalelor ca
racteristici ale vastei lucrări, s-a 
subliniat că înfăptuirea indicațiilor 
date de secretarul general al partidu
lui cu prilejul precedentelor vizite 
de lucru a determinat îmbunătăți
rea proiectelor inițiale, adoptarea u- 
nor soluții constructive superioare, 
intensificarea ritmului de lucru ne 
toate tronsoanele albiei, la nodurile 
hidrotehnice și celelalte amenajări.

Constructorii au raportat cu min- 
drie că acum, în preajma marii săr
bători naționale a poporului român, 
principalele lucrări de construcție 
din zona Mihăilești-Cornetu au fost 
încheiate. Marele lac de acumulare, 
terminat in întregime, urmează să 
atingă în curînd cota prevăzută în 
proiect. în prezent, se lucrează în 
ritm susținut la construcția unei mi- 
crohidrocentrale, ce se va alătura 
celorlalte patru prevăzute in aval, 
pină la Oltenița.

Secretarul general al partidului a 
apreciat modul in care au fost trans
puse in viață proiectele, precum și 
calitatea lucrărilor și a adresat feli
citări tuturor celor ce au contribuit 
la realizarea acestui important obiec
tiv al șantierului de amenajare com
plexă a Argeșului.

în legătură cu lucrările ce urmea
ză a fi efectuate în continuare, secre
tarul general al partidului a reco
mandat să se adopte o soluție efi
cientă pentru aducțiunea apei din a- 
cest lac de acumulare și din alte 
puncte mai apropiate în lacul ce ur
mează 6ă se amenajeze in zona Vă
cărești. utilizîndu-se, în locul con
ductelor, un canal deschis, ce va pu
tea fi folosit și pentru irigații.

Au fost examinate, în același timp, 
o serie de probleme legate de regu
larizarea rîurilor Sâbar și Ciorogir- 
la, cerindu-se să se acorde o aten
ție deosebită și să fie grăbite lucră
rile de amenajare pentru irigații. 
S-a recomandat să se realizeze ame
najări destinate agrementului și în
frumusețării acestei zone.

în continuare, in comuna Mihăi- 
lești au fost prezentate aspecte ale 
organizării și modernizării acestei 
localități, in veaetea urbanizării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se asigure o folosire cit mai 
judicioasă a terenului agricol situat 
mire Mihăilești și' mâlul dreot ai 
lacului de acumulare, organizindu-se

plantații de pomi fructiferi și gră
dini de legume, atit aici, cit și in 
întregul perimetru din jurul lacului.

După mai multe opriri la puncte 
de lucru, de-a lungul Argeșului, vi
zita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, a 
continuat pe șantierul portului 
„București — 30 Decembrie" — o- 
biectiv de deosebită însemnătate in 
cadrul amenajărilor complexe ce se 
efectuează în prezent pe. acest riu.

Aici, constructorii au raportat des
pre stadiul lucrărilor, obiectivele în 
curs de executare, precum și măsu
rile luate pentru intensificarea rit
mului de muncă și asigurarea unor 
inalți parametri funcționali viitoru
lui port. în spiritul indicațiilor pri
mite cu prilejul precedentei vizite, 
pe întregul șaptier se lucrează cu 
toate forțele.

S-a subliniat că, o dată cu termi
narea completă a lucrărilor de in
frastructură și de terasament in ba
zinul portuar și trecerea la amena
jarea platformelor danelor portului 
— pentru materii prime, mărfuri ge
nerale, cereale și pasageri —, noul 
obiectiv a prins contur tot mai pre
cis, lucrările inscriindu-se in grafi

cele la zi. în prezent, drăgile pregă
tesc bazinul portuar, unde se lucrea
ză la turnarea ultimelor coloane fo
rate, care alcătuiesc fundația por
tului, Au fost încheiate, de aseme
nea, lucrările din suprastructura 
cheiului de acostare a navelor și s-a 
trecut la montarea tablierului din 
fișii prefabricate, care alcătuiesc una 
din danele portului. în amonte se 
lucrează la îndiguit și protecții de 
maluri, prin folosirea materialelor 
locale, extrase chiar din albia Arge
șului. De asemenea, a fost terminată 
linia de cale ferată ce va lega vii
torul port „București — 30 Decem
brie" cu linia de centură a Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat rezultatele obținute, arătînd 
că trebuie să se acționeze în conti
nuare cu hotărire, în condiții de 
bună organizare și deplină valorifi
care a timpului favorabil, pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor stabilite, astfel încît a- 
cest obiectiv să fie realizat in ter
men.

Stînd de vorbă cu șefii bri
găzilor de tineret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat de 
condițiile de muncă și viață ale tine
rilor veniți din toate județele patriei 
pentru a participa la executarea a-

cestor lucrări de o deosebită am
ploare, i-a felicitat și le-a adresat 
îndemnul de. a obține noi și impor
tante succese in muncă.

Constructorii, specialiștii, factorii 
de răspundere, toți cei prezenți la 
analiza efectuată de secretarul ge
neral al partidului pe șantierul de 
amenajare a Argeșului au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
mulțumiri pentru vizită, pentru in
dicațiile și orientările primite și l-au 
asigurat că vor acționa în continuare, 
cu abnegație și dăruire, pentru fina
lizarea intr-un timp cit mai scurt și 
Ia un nivel înalt de calitate întreaga 
lucrare, impresionantă ctitorie a epo
cii pe care o trăim.

Vizita pe șantierul de amenajare 
complexă a rîului Argeș ilustrează 
— asemenea frecventelor dialoguri 
de lucru cu oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țării — preocuparea 
statornică a secretarului general al 
partidului pentru înfăptuirea, in cele 
mai bune condiții, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru continua înflorire și dezvolta
re a patriei, pentru ca viața oame
nilor să devină tot mai prosperă, tot 
mai frumoasă.

Desen de GH. CALARAȘU

Cu prilejul zilei de 23
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August

Recepție oferită de C. C. al P. C. R. si Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, luni seara, 
la recepția oferită de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român' 
și Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, la Palatul din 
Piața Victoriei, cu prilejul zilei de 
23 August — sărbătoarea națională a 
poporului român.

La recepție au luat parte mem
bri și membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Comitetului Central al partidului, 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, participanți la revoluția

de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, veterani ai războiului 
antihitlerist, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești, gene
rali. Eroi ai Muncii Socialiste. Eroi 
ai Noii Revoluții Agrare, oameni de 
știință și cultură, șefi ai cultelor, 
ziariști.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați Ia București, 
atașații militari, precum și oaspeți 
de peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate, cu prilejul marii sărbători 
de la 23 August, calde felicitări de 
tovarășii din conducerea partidului 
și statului, de membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, reprezentanți

ai organizațiilor de masă și obștești, 
ai unor mari colective muncitorești, 
ai vieții științifice și culturale. Se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au fost adresate 
cele mai călduroase urări de sănă
tate, de ani multi și rodnici, nese
cată putere de muncă, pentru a con
duce țara și poporul spre noi și 
strălucite victorii, spre împlinirea 
destinului socialist și comunist al 
patriei.

Cordiale urări și felicitări au adre
sat, de asemenea, șefii misiunilor 
diplomatice și oaspeții de peste 
hotare.

O atmosferă sărbătorească, pă
trunsă de căldură, a caracterizat în
treaga desfășurare a recepției.

Sub arcadele libertății.
9 "

unității si muncii creatoare
pă-

9
în seninul de august, țara 

șește sub înaltele arcade ale marii 
noastre sărbători naționale, arcade 
de lumină deasupra cărora flutură 
insemne ale libertății și demnității 
cucerite prin lupta poporului con
dus de Partidul Comunist Român, 
stindardele îngemănate tricolore și 
roșii. E sărbătoare in tară, e sărbă
toare in inimi. Sărbătoarea glorio
sului 23 August 1944. zi de ev nou 
pe păminturile de la Carpați. Du
năre și Mare. Eroica zi a insurec
ției. ziua de început a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. 
Atunci, cu 44 de ani în urmă, 
la chemarea partidului, poporul 
român a răsturnat dictatura mi- 
litaro-fascistă. s-a alăturat cu 
toate forțele materiale și umane 
marii coaliții antihitleriste, luptînd 
cu supremă dăruire și dînd grele 
jertfe pentru eliberarea totală a 
pămîntului patriei, pentru dezrobi
rea Ungariei. Cehoslovaciei. Aus
triei. pină la victoria finală asupra 
fascismului. Atunci, cu 44 de ani 
în urmă. încununînd secole de 
aspirații și lupte, clasa muncitoare, 
masele largi populare și-au dobîn- 
dit cu arma in mină dreptul la li
bertate și neatirnare. dreptul de 
a fi stăpine pe bogățiile naționale, 
de a-si făuri destinele proprii, de 
a construi pe pămintul patriei cea 
mai dreaptă și mai înaintată orîn- 
duire socială — socialismul și co
munismul.

în marmura istoriei rămîn grava
te cu litere de aur cuvintele tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„23 August va rămine veșnic 
conștiința poporului, amintirea 
transmitindu-se din generație 
generație, ca un simbol strălucit 
eroismului maselor populare, al spi
ritului revoluționar al comuniștilor, 
al tuturor militantilor progresiști 
din patria noastră". Această aminti
re vie o întruchipează astăzi cel 
mai măreț monument, care se înalță 
necontenit in luminosul orizont al 
viitorului comunist : patria română

în 
sa 
in 
al

a libertății și independentei, a 
demnității și muncii creatoare. Prin 
el. prin acest etern monument, is
toria păstrează și va păstra întot
deauna ecoul peste vremi al funda
mentalului act istoric din 1944, 
omagiază și va omagia strălucitul 
și neînfricatul autor al acestui act 
de întemeiere revoluționară — 
partidul.

Acum, Ia 44 de ani de la Revo
luția din August. România se în
fățișează lumii ca o țară puternică, 
liberă și independentă, transforma
tă din temelii, smulsă din starea de 
înapoiere de odinioară, mindră de 
statutul de tară socialistă indus- 
trial-agrară modernă. încrezătoare 
in viitorul său de progres si pros
peritate. Această nouă condiție a 
libertății, egalității și demnității 
pentru toți fiii patriei constituie 
rodul unor ample prefaceri revolu
ționare pe drumul deschis de Au
gust 23. care au condus la desfiin
țarea exploatării, la instaurarea 
proprietății întregului popor, la ge
neralizarea relațiilor de producție 
socialiste la oraș și la sat — rodul 
clarvăzătoarei si clocotitoarei acti
vități a partidului de 
turor forțelor in opera 
a noii orînduiri.

Pe acest drum al 
revoluționare, istoria, a marcat un 
moment de covirșitoare însemnă
tate pentru destinele societății so
cialiste românești : 
chizător de epocă 
fruntea partidului. 
IX-lea Congres, a 
voința unanimă a 
întregii națiuni. < 
flăcăratul militant
s-a identificat din cei mai ti
neri ani ai vieții cu lupta 
partidului pentru libertate și drep
tate socială și națională, cel mai 
iubit fiu al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Datorită 
cutezătoarei gîndiri și acțiuni revo
luționare ale strălucitului conducă
tor. Congresul al IX-lea a repre
zentat un moment hotăritor. de

unire a tu- 
de edificare

permanentei

: momentul des- 
nouă, cind in 
la cel de-al 

fost ales, prin 
i comuniștilor, a 
eminentul și în- 

comunist care 
cei

cu

cotitură. în activitatea partidului, 
în construcția socialistă, eveni- 
mehtul care a descătușat energiile 
creatoare ale comuniștilor, ale în
tregii națiuni, care prin puternicul 
său suflu înnoitor a dus la înlătu
rarea unor concepții și practici 
vetuste, a dogmatismului și con
servatorismului. a tendinței de 
ploconire față de tot ce era străin 
și a afirmat cu vigoare, cu patrio
tică încredere capacitatea creatoare 
a partidului și poporului de a asi
gura făurirea socialismului în 
România, corespunzător năzuințelor 
întregii națiuni, realităților din 
patria noastră.

Este epoca celor mai mari înfăp
tuiri din istoria țării, epoca unor 
profunde transformări revoluționa
re în toate sferele creației materia
le și spirituale, a unor mărețe cti
torii. pe care întregul popor o nu
mește, cu îndreptățită mindrie pa
triotică. cu profundă dragoste și 
recunoștință pentru genialul ei 
ctitor. „Epoca Nicolae Ceaușescu".

înfățișînd un larg și însuflețitor 
tablou al istoricelor realizări de 
după 23 August. îndeosebi in epoca 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
„momentul cel mai important în 
evoluția patriei noastre socia
liste". tovarășa Elena Ceaușescu, în 
cuvintarea rostită la grandioasa 
manifestare populară consacrată 
marii sărbători naționale, a subli
niat, în uralele și puternicele 
aplauze ale participantilor : „Toate 
aceste minunate 
monstrează forța 
partidului nostru comunist, 
slujește neabătut interesele funda
mentale ale întregii națiuni, înde- 
piinindu-și cu cinste misiunea sa 
istorică, de a conduce poporul 
român pe calea socialismului, a 
bunăstării, libertății și independen
tei patriei". Pentru toate marile 
succese obținute în dezvoltarea 
multilaterală a țării, în cuvîntare 
au fost aduse. în numele secre-

realizări de
și capacitatea 

care

(Continuare in pag. a Il-a)
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OMAGIU MARII NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE, EXEMPLARĂ ANGAJARE
PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVI.I.OH DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
Cu sentimentul răspunderii 

si datoriei împlinite
în ajunul marii săr

bători naționale a po
porului român, colecti
vul întreprinderii de 
mașini electrice Bucu
rești, a cărei producție 
este, in bună parte, des
tinată partenerilor ex
terni din 71 de țări, a 
raportat depășirea pla
nului la export pe 8 
luni din acest an cu 19 
milioane lei. Este răs
punsul muncitoresc la 
chemarea pe care ne-a 
adresat-o secretarul ge
neral al partidului cu 
prilejul vizitei de lucru 
efectuate in unitatea 
noastră, împreună cu 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, in luna ia
nuarie, de a obține re
zultate tot mai bune în 
producție în acest an și 
pe întregul cincinal. 
Atunci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub
liniind importanta pre
ocupărilor privind acce
lerarea măsurilor de 
modernizare a între
prinderii, de realizare a 
unor motoare electrice 
cu performanțe cit mai 
înalte, competitive cu 
cele mai bune pe plan 
mondial, a arătat că 
unitatea dispune de ca
dre bine pregătite, de 
muncitori cu înaltă ca
lificare și deci sint con
diții pentru a îndeplini 
acest obiectiv.

Erau, în aceste cu
vinte, dovada unei de
pline încrederi în capa
citatea și forța colecti
vului nostru ; o încre
dere care i-a determi
nat pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii să 
reflecteze mai profund 
asupra îndatoririlor ca
re le revin, să pună mai 
bine in valoare poten
țialul lor de creativita
te, de organizare, de 
muncă. Astfel, pornind 
de la prioritățile stabi
lite de secretarul gene
ral al partidului, comi
tetul de partid a ana
lizat cu atenție forțele 
disponibile printr-o lar
gă consultare a specia
liștilor, a muncitorilor 
cu experiență profesio
nală și politică, a în
tocmit. un plarj de apr 
țiune. care a circumscris 
cu exactitate răspunde
rile ser.ylci!Jțj£ ,de con
cepție și tehnologie, ale 
comuniștilor din aceste 
compartimente, a con
stituit un colectiv al 
activului de partid care 
a primit sarcini concre
te in acest sens. De a- 
semenea, au fost con
stituite grupe mixte de 
cercetare-proiectare pe 
produs prin antrenarea 
și a unor specialiști din 
institutele de cercetare 
și de învățămînt su
perior. Totodată, din 
dezbaterile comuniști
lor au rezultat măsuri 
precise pentru îmbună

tățirea aprovizionării cu 
materii prime și scule, 
repartizarea la locurile- 
cheie de muncă a celor 
mai buni muncitori, în
tărirea asistentei tehni
ce in cele trei schim
buri și altele. Un deo
sebit accent a fost pus 
pe înțelegerea de către 
oamenii muncii a ra
țiunilor privind onora
rea comenzilor destina
te exportului, ceea ce 
a contribuit la declan
șarea a numeroase ini
țiative materializate în 
folosirea mai judicioa
să a materiilor prime și 
in punerea la punct a 
unor dispozitive care 
au dus la creșterea 
productivității muncii 
și a competitivității 
produselor.

Rodul acestor străda
nii colective și-a aflat 
ilustrarea în asimilarea 
unor noi tipuri de pro
duse cu un grad înalt 
de competitivitate, prin
tre care grupuri elec
trogene de 40, 70 și 125 
KVA pentru funcționa
rea la un mediu am
biant de minus 28 gra
de, grupuri de medie 
frecvență prevăzute să 
funcționeze in rețele de 
60 Hz, motoare de cu
rent continuu pentru 
acționarea mașinilor- 
unelte cu nivel redus 
de zgomot și vibrații. 
Aceste remarcabile re
zultate incorporează 
căutările, investițiile de 
inteligență tehnică, 
munca multor munci
tori, ingineri și tehni
cieni, precum comuniș
tii Eugen Nicolescu, 
Mihai Stoleru. Niculai 
Gavriliu, Alexandru 
Radu, Ion Ichim, Dana 
Gheorghe, Ștefan Dra- 
gomir.

O dată cu dezbate
rea Tezelor din aprilie 
și pentru a fi în con
tinuare la înălțimea în
crederii in forțele noas
tre, așa cum ne-a ce
rut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, or
ganizația noastră de 
partid a adoptat noi 
măsuri politido-organi- 
zatorice spre a menți
ne la cote ridicate con
știința muncitorească a 
întregului colectiv, pen
tru angajarea, lui plena
ră în realizarea inte
grală și la un nivel su
perior de calitate a pro
ducției destinate expor
tului, in așa fel incit 
să contribuim lntr-o 
măsură mal mare Ia 
sporirea prestigiului in
dustriei românești in 
lume.
Gheorghe NICA 
secretar al comitetului 
de partid 
de la întreprinderea 
de mașini electrice 
București

întreprinderea noas
tră se numără printre 
primele mari obiective 
ale dezvoltării indus
triale din România a- 
nilor construcției socia
liste. Au trecut decenii 
de atunci, de la prime
le autocamioane produ
se la noi. între timp, și 
cu deosebire după Con
gresul al IX-lea ai 
partidului, a parcurs 
drumul unor substan
țiale dezvoltări și mo
dernizări, colectivul 
și-a sporit mereu forța 
prin maturizare profe
sională și competență, 
așa cum s-a intimplat 
in toate înt-eprinderile 
și colectivele muncito
rești in 
rioasei 
Nicolae 
Drumul împlinirilor este 
mereu deschis, năzuin
ța și efortul perfec
ționării au devenit, pen
tru noi. numitor comun, 
cerință mereu actuală 
adresată nouă de către 
secretarul general al 
partidului, care, in anii 
de după Congresul al 
IX-lea, a vizitat de 
nenumărate ori între
prinderea noastră. Am 
trăit și de curind un 
asemenea important e- 
veniment.

Climatul de puterni
că efervescență creatoa
re din întreprinderea 
noastră. determinat 
de sarcinile si orientă
rile cuprinse in Tezele 
din aprilie, a fost sti
mulat de recenta vizită 
de lucru efectuată de 
secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. 
mijlocul colectivului 
care fac parte. Deși 
trecut 
la vizita de 
cretarului 
partidului, 
noastră se

anii glo- 
„Epoci 
Ceaușescu

in 
din 
au 
de 

se
al

revoluționară
rile fixe. în acest scop, 
ne propunem ca 
in citiva ani să ajungem 
Ia dublarea producției 
fizice, ponderea ur- 
mind s-o aibă produse
le destinate exportului. 
Cu deosebire vom tre
ce la aplicarea unui 
program de moderni
zare a produselor, care 
așa cum a indicat se
cretarul general al par
tidului. să fie pe deplin 
competitive pe piața 
externă. Practic, ne vom 
îndrepta atenția spre 
realizarea a două mari 
grupe de produse ceru
te de partenerii de 
peste hotare : autocami
oanele grele si autoca
mioanele ușoare.

Procesul de înnoire a 
producției se va desfă
șura. așa cum ne-a ce
rut secretarul general al 
partidului. in strinsă 
legătură cu moderni
zarea proceselor de 
fabricație. Astfel. între
prinderea va fi dotată 
cu linii tehnologice și 
centre de prelucrare 
flexibile, de mare ran
dament 
vor 
tilâjele 
același context se 
scriu și măsurile 
te pentru i 
consumurilor 
și energetice.

Secția în care lucrez 
se numără printre cele 
vizitate 
general 
ceea ce 
și mai 
mentul 
sporim, 
pacități 
numărul punților de 13 
tone ce vor fi fabricate 
anul viitor la circa 
10 000, față de 6 000 cite 
prevede planul pe acest 
an.

în întreaga întreprin
dere se desfășoară ac
țiuni susținute pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor trasate de se
cretarul general 
partidului. care 
constituie într-un 
bilizator indemn

și. totodată, 
fi modernizate u- 

existente. în 
in- 

lua- 
reducerea 
materiale

secretarul 
partidului, 

mobilizat 
Angaja- 

să

de 
al 

ne-a 
mult, 
nostru este 
cu aceleași ca

de producție.

puține zile 
lucru a 
general 
in munca 
face simțit 

un nou suflu, in fiecare 
secție și fabrică acti.0- 
nîndu-se în spiritul re
comandărilor și indi
cațiilor care nl s-au dat 
pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, pemtru,.perfecționare. la. .cute-
folosireâ intensiva a zanță revoluționară,
bazei tehnice din db- Toți oamenii muncii
tare, in vedei'ea sint hotăriți ca Intre-recuperării ----  j. ...u—
înregistrate și îndepli
nirii în cele mai bune 
condiții a 
anul 1988.

La ora 
mai bune 
ză la intocmirea 
program de 
economică a 
derii. sarcină prioritară 
pusă în fața noastră de 
secretarul general al 
partidului. Unul dintre 
obiectivele pe 
ne-am propus 
realizăm in cadrul aces
tui program vizează 

. creșterea eficientei: cu 
care sint folosite fondu-

al 
se 

mo-
la

jiu, uu- ion oamenii muncii
vedei'ea ’sint, hotăriți ca Ințre-

restanțelbr prinderea de autocami
oane din' Brașov Să de
vină. așa cum a 
indicat t o v a r ă s u 1 
Nicolae Ceaușescu. un 
puternic centru de ac
țiune pentru o calitate 
și productivitate supe
rioare. pentru o înaltă 
eficiență,
Mihai BEUDEANU 
maistru, 
vicepreședinte 
al consiliului oamenilor 
muncii 
de la întreprinderea 
de autocamioane 
din Brașov

planului pe

actuală, cele 
cadre lucrea- 

unul 
redresare 
lntreprin-

care 
să îl

Hărnicia oamenilor hotărăște 
rodnicia pămintului

Să lucrăm pămintul 
mai bine, mai cu spor, 
să obținem roade mai 
multe. mai bogate. 
Cu dragoste de pă- 
mint, ca oameni care 
ne-am legat totdeauna 
destinul de soarta câm
piilor, îndemnul adresat 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ori 
de cite ori s-a aflat în 
mijlocul cooperatorilor 
constănțeni, ne că
lăuzește pretutindeni. 
Să lucrăm pămintul mai 
bine, mai cu spor pre
supune în primul rind 
să fim competenți, să 
muncim cu pasiune, cu 
dragoste pentru ca an 
de an pămînturile noas
tre să rodească mai mult. 
Puternic mobilizați de 
indemnurile și sarcinile 
formulate de secretarul 
general al partidului cu 
prilejul recentei vizi
te de lucru în unita
tea noastră, cooperatorii 
sint ferm hotăriți să în
deplinească, așa cum 
fac adevărații comuniști, 
sarcinile ce ne revin, de 
a executa in condiții 
optime toate lucrările.

Avem un pămint bun 
și o bază materia
lă excelentă, la care 
nici nu visau cei care 
au pus temelia acestei 
cooperative. Compara
ția cu ce a fost este e- 
difîcatoare. Pornind la 
drum in anii cooperati
vizării cu o zestre ma
terială reprezentată doar 
de o magazie, două 
grajduri și citeva ani
male de muncă, coope
rativa agricolă de pro
ducție Techirghiol s-a 
transformat, Îndeosebi 
in anii de după Con
gresul al IX-lea al 
partidului, într-o unita
te agricolă modernă, re
prezentativă pentru ju
dețul Constanța. O sec
ție de mecanizare cu 
35 de tractoare, 9 com
bine C 14 și 3 autocami
oane. Un sector zooteh
nic cu peste 1 600 cape
te taurine, din care 800 
vaci cu lapte, un sector 
avicol populat cu peste 
60 000 păsări, peste 140 
de cși- și 30 perechi de 
boi. Prin extinderea me
canizării și irigațiilor, 
recoltele obținute au 
brescut de la an 
la an. în ultimii ani, 
datorită acestor măsuri 
s-a mărit suprafața 
destinată legumelor, 
ea insumind in pre
zent peste 120 hecta
re. cultura cartofului, 
care oină in 1972 era 
sporadică, a ajuns 
de la 25 hectare la 200 
hectare, a crescut pon
derea culturilor duble, 
în 1971, producția de grîu 
obținută pe ogoarele co
operativei noastre era 
de 3 622 kg la hec
tar. Astăzi ne mindrim 
cu o producție de peste 
8 400 kg la hectar. Au

crescut, de asemenea, 
producțiile la orz, po
rumb, floarea-soarelui 
și legume. Toate aceste 
salturi n-ar fi fost posi
bile fără munca oame
nilor. Și mă bucur să 
pot spune că în unita
tea noastră avem spe
cialiști competenti. me
canizatori harnici și 
pricepuți. cooperatori cu 
o mare experiență, oa
meni devotați pămintu
lui, prin eforturile căro
ra valoarea producției 
globale anuale a coope
rativei noastre a ajuns 
la oeste 34 milioane lei, 
adică dublu față de 
1971. Și acest lucru s-a 
reflectat. în mod deose
bit, in nivelul de trai 
al cooperatorilor noștri, 
care, prin aplicarea con
secventă a acordului 
global, obțin venituri 
frumoase, in funcție de 
munca depusă și pro
ducțiile realizate.

Am trăit de curind ma
rea bucurie de a fi pu
tut raporta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în
deplinirea indicației 
date anul trecut de a 
găsi noi căi și posibili
tăți ca, pe lingă spori
rea producției de in la 
hectar, să aplicăm me
todele cele mai eficiente 
pentru topirea tulpinilor 
de in in sistem gospo
dăresc. Valorificind con
dițiile climatice de care 
beneficiem. favorabile 
acestei culturi, an de an 
am cultivat circa 200 
hectare cu in, introdu- 
cind soiuri de înaltă 
productivitate. Punind 
in practică indicați
ile secretarului gene
ral al partidului, am 
amenajat bazine de to
pit inul, ne-am confec
ționat unelte de prelu
crare. Prin organizarea 
acestei topitorii proprii 
in sistem gospodăresc, 
în care prelucrăm inul 
fără consum de ener
gie sau combustibil, 
vom ciștiga 1.8 milioane 
lei. La aceste venituri 
se mai adaugă aproape 
o jumătate de milion lei- 
obținuți din valorifica
rea .seminței de in,

Tihind seama de do
tările din ultimii a.ni. 
de. experiența pe care 
am dobindit-o. diăpu-. 
nind de soiuri de plante 
și specii de animale de 
mare randament, de o 
structură a culturilor 
care permite adoptarea 
unui sistem intensiv de 
producție agricolă, sin- 
tem angajați cu toate 
forțele pentru a realiza 
producții vegetale și 
animale mereu mai 
mari.
Iîiq. Romulus 
BRATU 
președintele 
cooperativei agricole 
de producție Techirghiol, 
județul Constanța

Aprecieri care ne onorează 
si ne stimulează

în viața unui colectiv 
de muncă există anumi
te momente care se do
vedesc hotăritoare pen
tru întreaga sa activi
tate ulterioară. Aseme
nea momente definitorii 
au existat si în viața 
colectivului de muncă 
de la întreprinderea de 
tractoare din Miercurea- 
Ciuc. după cum au e- 
xistat. de fapt, pentru 
întreaga populație a ju
dețului Harghita. Aces
te momente determi
nante le-au constituit 
vizitele de lucru pe 
care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. le-a 
întreprins de-a lungul 
anilor in județul nos
tru.

Abia se Înființase 
noul județ Harghita 
cind. în august 1968 — 
exact acum 20 de ani — 
noi. locuitorii din zone
le Miercurii-Ciucului. 
Odorheiului. Gheorghe- 
nllor și Topliței. pri
meam cu entuziasm si 
emoție prima vizită a 
secretarului general al 
partidului. Urmarea : in 
anii imediat următori, 
ritmul dezvoltării in
dustriale a județului a 
fost superior ritmului 
mediu pe tară, crein- 
du-se condiții tot mai 
bune de muncă si viață, 
egale pentru toți har- 
ghitenii.

Cu prilejul vizitei 
din anul 1971. la in
dicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a 
trecut la înființarea in 
municipiul Miercurea- 
Ciuc a întreprinderii de 
tractoare. Și astfel, din 
mici meseriași șl lucră
tori la pădure, harghi- 
tenii au devenit con
structori de mașini. Co
lectivul s-a format la 
școala exigențelor cali
tative tot mai ridicate. 
Pe lingă întreprindere 
s-a înființat o școală 
profesională, un liceu 
de specialitate, o.secție 
a Facultății de subingi- 
neri din Brașov. în ulti
mii ani. tractoarele-, fa-/ 
brieate la Miercurea- 
Ciuc au incepuț să iasă 
in lume, să fie tot mai 
solicitate la export. 
Care sint certificatele 
lor de garanție 1 Cu si
guranță. cele două me
dalii de aur obținute la 
tirguri internaționale, 
unde „șenilatele" noas
tre au întrunit aprecieri 
unanime, puțind fi în- 
tilnite la ora actuală in 
27 de țări.

Angajamentul colec
tivului nostru de a fa
brica tractoare tot mai

bune, mal competitive, 
ni l-am asumat in fața 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in 
timpul noii vizite de 
lucru efectuate, impreu- 
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in județul și 
in intreprinderea noas
tră. in primăvara aces
tui an. Secretarul gene
ral al partidului ne-a 
cerut să îmbunătățim in 
continuare performan
țele tehnico-funcționale 
ale tractoarelor, calita
tea lor. înaltele apre
cieri la adresa colecti
vului nostru, a realiză
rilor sale, ca si noile e- 
xigerțe puse in fața 
noastră se constituie in
tr-un nou imbold in 
muncă, intr-un nou pro
gram de acțiune. Avem 
în lucru noi tipuri de 
tractoare, cu caracteris
tici tehnice și funcțio
nale superioare, capabile 
să efectueze o largă di
versitate de lucrări in 
agricultură, silvicultură 
și pomicultură, precum 
și in activități indus
triale. Pentru a face 
fată cu succes noilor 
cerințe, am dezvoltat 
însăși întreprinderea, 
care dispune acum de 
două mari incinte, am 
înființat ateliere de 
proiectare și de prototi
puri. Tot ca o direcție 
de dezvoltare pentru a 
răspunde mai bine ce
rințelor economiei noas
tre. aș aminti de ten
dința de specializare a 
unității pentru realiza
rea de tehnologii și 
subansamble de trac
toare. Am spus mereu 
că sintem un colectiv 
tinăr. Dar sint ani buni 
de cind existăm ca în
treprindere și produ
cem ; de aceea ne pu
tem socoti, de acum, un 
colectiv muncitoresc 
matur, sintem con
știent! că trebuie să ne 
pretindem și să facem 
totul ca să obținem mai 
mult.

Cu prilejul aniversă
rii marii noastre săr
bători naționale;' colec
tivul întreprinderti de 
tractoare din Miercurea- 
Ciuc se angajează să 
acționeze cu toate for
țele pentru a parcurge 
noi etape calitativ su
perioare în transpunerea 
in viață a indicațiilor și 
orientărilor pe care ni 
le-a dat. la fața locu
lui. secretarul general 
al partidului.

BIRO Iosif 
inginer-șef 
la întreprinderea 
de tractoare 
din Miercurea-Ciuc

Orizonturi noi 
ale civilizației socialiste

Partid și popor, ani
versam cu toții, luna 
trecută, împlinirea a 23 
de ani de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R.. 
înălțător moment de 
bilanț al implinirilor 
luminoasei „Epoci 
Nicolae Ceaușescu11 ce 
împodobesc toate jude
țele și așezările țării. Și 
noi, oamenii muncii din 
județul Giurgiu, deși 
aflat printre „mezinii11 
județelor patriei, ne 
prezentăm la această 
glorioasă aniversare cu 
un buchet de împliniri 
ce depășește visele cele 
mai îndrăznețe ale 
generațiilor premergă
toare acelui August de 
foc care a marcat în
ceputul noii ere de li
bertate socială și națio
nală a poporului nostru. 
Dar iată că in acea zi 
de 19 iulie, oamenii 
muncii din județul nos
tru au avut fericirea de 
a-1 primi in. mijlocul 
lor pe neobositul ctitor 
de țară nouă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aflat 
în vizită de lucru. îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Și, ca 
de fiecare dată în per
manentul dialog cu țara, 
vizionarul conducător a 
analizat la fața locului 
stadiul de realizare a 
investițiilor in Județ, 
condițiile de muncă și 
viață ale oamenilor. Iar 
rodnicia acestui dialog 
se concretizează. intr-o 
adevărată nouă pagină 
de istorie a municipiu
lui Giurgiu, a întregului 
județ.

La numai patru zile 
după vizita de lucru, 
Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. 
a hotărit. la propunerea 
secretarului general al 
partidului, o adevărată 
remodelare a muni
cipiului. a localităților 
județului. S-a stabilit 
ca in următorii patru 
ani în municipiul Giur
giu să se construiască 
circa 10 000 noi aparta
mente, iar pînă in 
anul 1990 localitățile 
rurale Bolintin, Mihăi- 
lești. Izvoarele și Că- 
lugăreni .să se dezvolte 
ca orașe agroindustria
le. Este un excelent 
exemplu (n care cute
zanța revoluționară se 
întrepătrunde organic 
cu înalta și permanenta 
preocupare a partidului, 
a secretarului său ge
neral. pentru bunăstarea 
oamenilor.

Așa cum a cerut 
conducătorul partidului 
și țării, organele locale 
de partid și de stat au 
reanalizat schița de dez
voltare și modernizarea 
municipiului. Practic, 
Giurgiul se dezvoltă oa 
poarță luminoasă a ță
rii spre lume, ca vatră 
de civilizație socialistă

pentru locuitorii săi. 
subliniindu-și totodată 
vechea-i personalitate. 
Blocuri de locuințe cu 
10—15 niveluri vor stră- 
jui undele Danublului, 
in zona Podului Prie
teniei se va amenaja o 
vastă rețea de agre
ment. Ansambluri noi 
de locuințe cu regimuri 
de înălțime diversifica
te. fațade de blocuri im- 
binind tradiția cu mo
dernul, intercalate cu 
spații verzi, fișii de 
arbori și arbuști. Acesta 
va fi Giurgiul viitori
lor patru ani — mărtu
rie elocventă a neobosir 
tei ctitorii pentru oa
menii de azi și de mii- 
ne.

Dar ctitoria nu se 
oprește la porțile mu
nicipiului. Potrivit in
dicațiilor secretarului 
general al partidului, 
organele județene de 
conducere au făcut o 
profundă analiză a con
figurației celor patru 
viitoare orașe agroin
dustriale. iar, pe baza 
consultării populației, 
au elaborat, propuneri 
concrete privind creș
terea puterii economice 
a acestora, folosirea ju
dicioasă a resurselor lor 
materiale și umane, 
noul mod de muncă și 
de viață al oamenilor. 
Pentru prima etapă se 
prevede construirea in 
aceste localități a 3 600 
apartamente, in blocuri 
cu 2—4 niveluri, cu arhi
tectură bazată pe tra
dițiile locale. In afară 
de școlile generale și 
profesionale, fiecare din 
aceste orașe agroindus
triale va fi dotat cu un 
liceu cu treapta a doua, 
un spital cu 100 paturi 
prevăzut cu maternitate 
și farmacie, baie comu
nală, brutărie, piață 
agroalimentară. centru 
de cultură. și creație 
„Cintarea României11, 
complex sportiv ș.a. Pe 
această bază, se vor 
apropia substanțial con
dițiile de muncă de la 
sate de cele de la orașe, 
iar unele deosebiri chiar 
vor dispărea.

Noi, locuitorii județu
lui Giurgiu, alături de 
întregul popor, aniver
săm măreața sărbătoare 
de la 23 August cu 
neasemuita mindrie de 
a fi participanți direcți 
la construirea mărețe
lor ctitorii ce poartă nu
mele eroului țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu hotărirea de a con
tribui din plin la edi- 
fioarea pe pămintul 
scump al patriei a visu
lui de aur al omenirii 
— comunismul.

Arh. Ana 
NEGULESCU 
Giurgiu
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Municipiul Satu Mare, asemenea tuturor localităților țării, a 
înnoitoare - „Epoca Nicolae Ceaușescu". O imagine elocventă

cunoscut o impetuoasă dezvoltare, îndeosebi în anii de după 
pentru înflorirea fără precedent a orașului de pe Someș o 

moșul se îmbină armonios cu funcționalul

Congresul al IX-lea al partidului, in epoca de mari prefaceri 
constituie centrul, adevărată operă arhitectonică în care fru- 

Foto : Sandu Cristian

* 

ț 

ț
ț 
î
V
*
I

Acestui August
Acestui August — rug spre împlinire I
Acestui țărm — cetate și cuvînt I
Luminii ce se naște — vrednic mire,
Și fără moarte, ți frumos, îi sint.

Acestui steag, ce străbătu prin singe, 
Milenii de furtuni, pinâ la noi, 
Acestei țări, care la piept ne stringe. 
Soldați de rind, in luptă, ți eroi ;

Acestor codri ți acestor ape 
In care dorm străbunii impăcați 
Câ le-am adus și visul mai aproape 
Și demnitate — Munților Carpați ;

Acestor turnuri, viscolind în soare, 
Scintei de grîu, de aur ți oțel, 
Acestor crengi de lapte ți de floare, 
Acestor ani — logodnă ți inel I

Cu fruntea lor întimpin veșnicia. 
Prin chipul lor nemuritor rămin.
Că suflet li-i, de-a pururi : România I 
Și stea : Partidul Comunist Român I

Petre GHELMEZ

SUB ARCADELE LIBERTĂȚII
(Urmare din pag. I)
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al conducerii 
partidului și statului, cele mai calde 
felicitări clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, harnicului și 
talentatului popor român, împreună 
cu urări de noi și tot mai mari 
realizări in întreaga activitate con
sacrată înfloririi patriei, bunăstării 
și fericirii națiunii.

Mărețele infăptuiri și vastele per
spective ale acestei eooci fără pre
cedent prin amploarea și complexi
tatea dezvoltării economice și so
ciale constituie pentru toți cetățe
nii țării un puternic motiv de min
drie patriotică, un permanent și 
însuflet'tor indemn revolut'onar de 
a-și consacra întreaga forță de 

creație, elanul și abnegația trans
punerii în viață a Programului 
partidului, a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea și ale Conferinței Na
ționale. Este mindria legitimă față 
de făurirea unei baze tehnico-eco- 
nomice puternice, moderne, față de 
sporirea continuă a potențialului 
productiv al economiei naționale și 
creșterea echilibrată, armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării : mindria față de suc
cesele agriculturii românești intrate 
pe făgașul dezvoltării intensive, al 
producțiilor record preconizate de 
strategia noii revoluții agrare ; 
mindria față de înflorirea continuă 
a științei, culturii și învățămîntu- 
lui ; mindria față de ziua de azi și 
de miine a orașelor și satelor țării, 
cuprinse Intr-un vast proces de or
ganizare și modernizare a teritoriu

lui, a localităților, sub semnul civi
lizației socialiste, al creșterii cali
tății muncii și a vieții.

„Cu poporul, pentru popor !“. Iată 
principiul fundamental de cîrmuire 
a tării instaurat in acești ani. prin
cipiul fecund al democrației munci- 
torești-revoluționare statuat Si pro
movat in viată, cu neslăbită ener
gie. cu dinamism revoluționar, de 
secretarul general al partidului. 
Pornind de ia postulatul că socialis
mul si democrația sint de nedespăr
țit. in societatea românească a fost 
creat, din inițiativa și sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
un larg cadru democratic de parti
cipare efectivă, nemijlocită a oa
menilor muncii. în tripla lor cali
tate de proprietari, producători și 
beneficiari, a tuturor cetățenilor, la 
dezbaterea și stabilirea măsurilor 

care privesc mersul înainte al tării, 
la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului. în 
cențrul acestui sistem, unic în felul 
său. se află permanentul dialog cu 
poporul, model al stilului de con
ducere revoluționar. eficient, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu îl susțin la fața locului, 
in consultare directă cu muncito
rii. țăranii, specialiștii și cadrele 
de conducere, in toate zonele tării. 
O astfel de intilnire simbolică prin 
obiectivul ei. desfășurată într-o 
atmosferă de puternic entuziasm in 
preajma marii noastre sărbători 
naționale, o constituie vizita de 
lucru in cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au inaugu
rat lucrările de construcție ale 
Centrului Consiliilor Naționale ale 
Democrației Muncitorești-Revolu- 
ționare.

Amplul, rodnicul si însufletitorul 
dialog cu poporul, ca de altfel în
treaga politică a partidului și sta

tului nostru, cum atit de concludent 
o demonstrează toți acești ani de 
edificare a noii orînduiri, situează 
In centrul lor omul, urmăresc cu 
consecventă crearea unor tot mai 
bune condiții de muncă si viață 
pentru înflorirea continuă a perso
nalității umane, pentru creșterea 
bunăstării și fericirii celor ce mun
cesc. Printre numeroasele măsuri 
pentru asigurarea în continuare a 
creșterii nivelului de trai material 
si spiritual al întregii națiuni se 
înscriu și noile prevederi privind 
majorarea retribuțiilor si pensiilor, 
intrate in vigoare de la 1 august ; 
prevederi prin care se realizează, 
in spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste ce guvernează socie
tatea noastră, o creștere substan
țială a veniturilor oamenilor mun
cii. și în primul rind a celor cu 
venituri mai mici.

Clădită pe principii științifice, 
revoluționare si umaniste, politica 
internă a țării noastre se intercon- 
diționează strins, într-o armonie 

dialectică, cu politica sa externă 
bazată pe promovarea nobilelor 
idealuri de independență și suvera
nitate națională, de înțelegere, co
laborare și pace intre popoare. Prin 
„doctrina Ceaușescu11. prin partici
parea activă, inalt responsabilă la 
soluționarea celor mai stringente 
probleme ale omenirii, prin iniția
tivele sale de larg răsunet interna
țional. România se bucură astăzi 
de un prestigiu fără precedent, are 
prieteni pe toate meridianele. Este 
încă un motiv de mindrie patrioti
că de a sti că patria noastră este 
cunoscută și recunoscută ca o tară 
înfloritoare și demnă, cu vocație 
constructivă, iar președintele ei — 
ca un mare Erou al Păcii.

Astăzi, cind țara pășește pentru 
a 44-a oară sub înaltele, luminoa
sele arcade ale Revoluției din Au
gust. arcadele libertății, indepen
dentei. unității și muncii creatoare, 
poporul român, trecind în revistă 
mărețele sale infăptuiri istorice, își 
scrutează cu Încredere și înaltă res

ponsabilitate perspectivele, progra
mele de viitor. Mai strins unit 
decit oricind in jurul partidului 
conducător, al secretarului său ge
neral. Erou intre Eroi, strălucitul 
strateg al viitorului comunist. în
tregul popor sărbătorește ziua de 
23 August în atmosfera de puterni
că angajare patriotică, revoluțio
nară, generată de ideile si orientă
rile cuprinse in Tezele din aprilie 
privind perfecționarea activității 
organizatorice și politico-ideologice, 
conducerea și modernizarea intregli 
vieți economico-sociale. Este sen
timentul care polarizează si animă 
toate conștiințele, toate energiile în
tr-un puternic elan revoluționar 
pentru îndeplinirea neabătută a 
sarcinilor de plan, pentru înfăp
tuirea exemplară a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea șt Confe
rinței Naționale ale partidului, care 
deschid drum patriei române spre 
alte și tot mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației. Spre 
„viitorul de aur11 — comunismul.
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Înfăptuiri istorice „ -JE 
ALE UNUI GLORIOS TIMP ISTORIC 

Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, moment istoric pentru destinele patriei, a deschis calea dezvoltării 
libere și independente a României, a construcției societății socialiste pe pămintul patriei. Marile realizări ale poporului român reprezintă o ilustrare 
puternică a justeței politicii partidului nostru comunist, care se călăuzește ferm după concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică, 
și aplică neabătut adevărurile general-valabile ale socialismului științific la condițiile concrete din România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Zilele de foc, eroice din august 1944 

ev de împliniri fărâ seamăn, sint primele 
a construcției socialiste și comuniste ce încununează munca și 
lupta de veacuri a unui popor pentru care dorul de libertate 
și de dreptate a fost, de-a lungul întregii istorii, steaua tu
telară a destinului său. Patruzeci și patru de ani au confirmat, 
fiecare în parte, că marea opțiune a poporului român, mobi
lizat și condus de partidul comunist, in vara fierbinte a lui 1944, 
a fost cea mai fericită soluție a uriașelor și gravelor proble
me ale timpului și, totodată, actul fundamental al mărețelor 
cuceriri dobindite pe drumul vieții noi.

23 de oni din acești 44 oi evului libertății se află înscriși in 
fluxul de lumină declanșat de gloriosul Congres al IX-lea ai 
partidului. Mai bine de jumătate din virsta libertății sale so
cialiste, poporul român a petrecut-o sub semnul maturității re
voluției, al deszăgăzuirii forțelor creatoare ale națiunii, sub 
semnul punerii în valoare fără opreliști a uriașelor energii ma
teriale și spirituale. Epoca Nicoiae Ceaușescu este spațiul de 
construcție multilaterală in care un popor liber, unit în cuget 
și-n simțiri, devotat cu trup și suflet cauzei socialismului, po
porul român, a inscris pe steagul de luptă cele mai mari vic
torii din istoria sa. In anii glorioasei epoci, pămintul de la 
Carpați, Dunăre și Mare s-o transformat din temelii. Gindirea 
creatoare, științifică și realistă, capacitatea vizionară, neobosi
ta putere de muncă a celui mai iubit fiu al poporului român, 
conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
acționează ca un suprem dinamizator ol marilor procese de 
dezvoltare economică, social-politică și culturală, chezășuind 
atingerea de noi și mereu mai inalte cote pe calea împlinirii 
destinului socialist și comunist al României,

stau la temelia unui 
file din marea carte

Dacă pe ansamblul țării pro
ducția industrială a crescut de 
peste 9 ori față de 1968 — anul 
reorganizării administrativ-te- 
ritoriale — există județe ca Să
laj unde ea a crescut de peste 
18 ori sau ca Bistrița-Năsăud, 
de peste 15 ori. Fiecare județ 
dispune de cel puțin 4—5 plat
forme industriale. Dacă in 1968 
volumul total de activitate eco
nomică pe locuitor era cuprins 
intre 20 001 și 40 000 de lei in 
27 de județe, astăzi tot in 27 de 
județe el este de peste 100 000 
lei.

Dar să trecem de la graiul ci
frelor la o mărturie de suflet. 
Iată ce ne spune un locuitor al 
ținuturilor maramureșene, Bâcsi 
Andrei-Otto, rectificator la În
treprinderea mecanică de utila
je. accesorii și scule din Baia 
Mare :

— Incepînd cu Congresul al 
IX-lea al partidului, țării noas
tre i s-a imprimat un dinamism 
fără precedent în istorie, care 
a determinat prefaceri uriașe, 
de amplă deschidere pe calea

ba de Întreprinderea la care lu
crez, chiar din anul 
trat în funcțiune — 
rectificator la secția 
nică grea, secție cu 
cea mai mare in întreprindere. 
Priceperea colectivului nostru 
este cunoscută atit in țară, cit 
și peste hotare. Ne putem pune 
firesc întrebarea : fără o con
cepție științifică, străbătută de 
un profund umanism, pe care o 
promovează cu consecvență par
tidul nostru, era posibil ca eu. 
care sint născut intr-o comună 
maramureșeană, să mă pot min
ări că sint om al muncii în una 
dintre cele mai moderne între
prinderi din țară ? Eu zic că nu. 
Și atunci, socotesc 
datoria noastră să 
avem mai' bun din 
noastră, de tineri _____
timp, pentru a contribui la ri
dicarea patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație.

...A renăscut satul românesc. 
Pe temeiul proprietății socia
liste, de stat și cooperatiste, lu
mea satului a realizat cele mai

cînd a in- 
1979. Sint 
100 meca- 
ponderea

că este de 
dăm tot ce 

priceperea 
ai acestui

La ordinea zilei 
modernizarea

Prin politica științifică a par
tidului, după o perioadă de acu
mulări cantitative care au avut 
drept obiectiv crearea unei pu
ternice baze tehnico-materiale a 
economiei, mai cu seamă in ul
timul deceniu s-a pus un accent 
din ce in ce mai mare pe 
structurarea modernă a indus
triei, pe dezvoltarea sa calitati
vă, intensivă. Ca urmare, ramu
rile purtătoare ale progresului 
tehnic — chimia și construcția 
de mașini — au înregistrat rit
muri superioare de creștere, 
ponderea acestora sporind de la 
16,4 la sută în 1950 la circa 40 
la sută in prezent. 90—95 la sută 
din mașinile, utilajele, echipa
mentele și instalațiile necesare 
dotării și modernizării econo
miei sint asigurate din produc
ția industrială internă. Expresie

dernizarea altor întreprinderi, 
fiind gata să oferim experiența 
și ajutorul nostru celor inte
resați. Ca efect al modernizării 
avem o veritabilă uzină de scu
le. Nu este vorba de scule în 
înțelesul clasic al expresiei, ci 
de matrițe și ștanțe, dispoziti
ve care solicită o complicată 
proiectare și execuție ingine
rească.

A cunoscut o puternică afir
mare știința românească, deve
nită in perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea o veritabi
lă forță de producție. Astăzi, 
cercetării științifice și ingi
neriei tehnologice le revine un 
rol mai important decit ori- 
cind in accelerarea progresului 
tehnico-științific in toate do
meniile de activitate. Același 
demers benefic s-a dovedit a fi

Cu poporul, pentru popor
Realitatea fundamentală a 

acestor peste patru decenii de 
libertate, cea la care ne referim, 
orice aspect al existenței sociale 
am aduce in discuție, cea care 
a generat și .a pus. in opera toa
te marile prefaceri petrecute pe 
pămintul românesc și in junta 
poporului român, axul devenirii 
noastre este Partidul Comunist 
Român. Către el, către secreta
rul său general,
Nicoiae Ceaușescu, se îndreaptă 
in aceste zile recunoștința oa
menilor muncii, a tuturor cetă
țenilor patriei, care au conștiin
ța clară' a faptului că partidul 
reprezintă forța și Onoarea po
porului, suprema chezășie că pe 
drumul deschis de Revoluția din 
August va merge mereu inainte, 
va cuceri noi și noi victorii.

înregistrăm opinia lect. umv. 
t dr. Emil Scarlat :

_  în momentele de amplu și 
semnificativ bilanț prilejuite de 
marea noastră sărbătoare națio
nală, 23 August, apare cu hm- 
pezime faptul^ de o excepționa- 
lă însemnătate teoretică și prac
tică, că partidul, conducind vas
ta operă de construcție socialis
tă, și-a perfecționat continuu 
propriul său rol Și m<>dul in 

' care iși îndeplinește funcțiile de 
conducător politic. Datorăm se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, o 
concepție profund științifică, re
voluționară privitoare la locu 
si rolul partidului în sistemul 
social-politic al țării, cu privire 
la legitățile creșterii continue a 
acestui rol in etapa actuala a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la căile și 
modalitățile concrete de afirma
re, cu tot mai multa putere, a 
misiunii sale istorice de forța 
politică conducătoare, centru vi
tal al națiunii noastre socialiste.

Tezele din aprilie, abordma 
într-o amplă cuprindere prob.le- 
mele perfecționam sistemului 
de conducere a societății, defi
nesc cu deosebită claritate rolul 
ce revine partidului din Pe_r 
spectiva marilor obiective prefi
gurate de Înălțarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și 
civilizație. Fiind centru vital al 
națiunii, de la care emană toate 
marile idei și proiecte, energia 
și vigoarea ce dinamizează so
cietatea, garant al edificării ce
lei mai drepte dintre societăți 
și conducător hotărît al acestei 
opere de proporții istorice, par
tidul nostru se bucură de încre
derea nelimitată a poporului, a- 
sigurînd in jurtil său coeziunea 
puternică, indestructibila a tu
turor oamenilor muncii. Ponti
ca sa, stabilită si înfăptuita nu 
„in numele poporului", ci împre
ună cu poporul, puterea și re
sursele inepuizabile de a găsi 
direcțiile și soluțiile de dezvol- 
tare optime nu din afara, ci din 
interior, asigură partidului nos
tru un prestigiu imens, calitatea 
supremă de a fi exponentul cel 
mai autorizat al națiunii noastre 
socialiste. Integrarea sa organi
că în toate celulele vieții 
nomico-sociale. existența 
organizații puternice în 
domeniile și sectoarele de 
vitate, forța și vigoarea
sint caracteristice dau partidu
lui nostru putința să acționeze 
ca un adevărat centru vital al 
întregii națiuni.

Fluxul înnoitor al Congresului 
al IX-lea al partidului și-a pus 
pecetea de neșters pe întreaga 
viață social-politică a țării. Pe 
temelia marilor cuceriri ale pro
cesului revoluționar deschis la

eco- 
unor 
toate 
acti- 

ce îi

23 August, epoca noastră a cu
noscut edificarea sistemului de
mocrației muncitorești-revolu- 
ționare, unic in felul său, mi
nunat. cadru de afirmare a tu
turor cetățenilor patriei in via
ța politică, economică și socia
lă a țării. El asigură participa
rea directă a oamenilor muncii 
la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, edificarea so
cietății socialiste cu poporul și 
pentru popor.

Un loc deosebit în sistemul 
nostru democratic revine auto- 
conducerii muncitorești, in ca
drul căreia clasa muncitoare 
exercită atribuții fundamentale. 
In întreprinderi, fabrici și secții 
funcționează peste 4 000 de con
silii. ale oamenilor munții., cu 
aproape 80 000 de membri, aleși 
in adunările generale ale oame
nilor muncii, forurile supreme 
de conducere ale unităților.

Iată ce ne spune loan Cioca, 
președintele consiliului oame
nilor muncii de la Combinatul 
de utilaj greu din Cluj-Napoca:

—Experiența a demonstrat, și 
la noi în combinat, că autocon- 
ducerea muncitorească, princi
piu promovat cu clarviziune și 
perseverență de partid, de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. își arată 
roadele. Adunările generale, 
consiliul oamenilor muncii — a 
căror activitate a cunoscut pe 
parcursul anilor o serie de îm
bunătățiri — își îndeplinesc ro
lul în elaborarea și adoptarea 
planului economic, asigură dez
baterea de către oamenii mun
cii a modalităților și măsurilor 
de înfăptuire a planurilor și 
programelor economico-sociale, 
determină, prin analizele și ac
țiunile pe care le inițiază, valo
rificarea capacității creatoare a 
oamenilor muncii.

Oamenii muncii sînt pe de
plin conștienți că le este încre
dințată spre administrare o 
parte din avuția țării și acțio
nează pentru dezvoltarea și în
tărirea acestei avuții, a pro
prietății socialiste. Concludentă, 
este imaginea combinatului nos
tru de astăzi. Fondurile fixe 
puse în funcțiune au sporit an 
de an. Așg, de exemplu, față de 
anul 1980, cînd fondurile fixe 
însumau peste 920 milioane lei, 
în acest an, în urma investi
țiilor realizate, pe baza orientă
rilor și indicațiilor date de se
cretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei de lucru in 
combinat, am ajuns la aproape 
6 miliarde lei. A crescut numă
rul locurilor de muncă, s-a dez
voltat și diversificat producția 
de utilaje energetice, de mașini 
și utilaje pentru metalurgie, 
pentru industria constructoare 
de mașini și alte sectoare ale 
economiei. Pe agenda de lucru 
a consiliului se află permanent 
probleme care au în ve
dere valorificarea superioa
ră a potențialului material 
și uman al combinatului nos
tru, ctitorie de seamă a „Epocii 
Nicoiae Ceaușescu".

Ne exercităm atribuțiile cu 
conștiința limpede că sintem be
neficiarii unei concepții supe
rioare despre democrație, con
cepția partidului nostru comu- -------- T---- . _ .........
nist, a secretarului său general, . a ,?yăr,at® cetăți ale industriei, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, *—* "
cea care asigură participarea 
poporului la făurirea destinului 
său, la elaborarea și înfăptuirea 
tuturor deciziilor angajînd pre
zentul și viitorul construcției 
socialiste și comuniste 
România.

construcției socialismului.
din marile izbînzi ale acestui 
timp este transformarea din te
melii a tuturor zonelor țării. în
tr-o perioadă relativ scurtă, 
prin înfăptuirea politicii știin
țifice, clarvăzătoare, înalt uma
niste a partidului nostru comu
nist, localitățile țării au cunos
cut o dezvoltare armonioasă, 
fără precedent. înfăptuită din 
inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, ca strălucită 
materializare a preocupării sale 
constante pentru ridicarea tutu
ror zonelor țării la un nivel cit 
mai înalt de civilizație și pro
gres, reorganizarea teritorial- 
administrativă a patriei a avut 
un rol de cea mai mare impor
tanță in dezvoltarea zonelor ră
mase în urmă, prin valorifica
rea la un nivel superior a re
surselor materiale și umane. 
Angajarea fermă a tuturor lo
calităților pe calea dezvoltării 
moderne a demonstrat, prin 
proba faptelor, că aceasta este 
garanția clară a egalității de
pline in drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei, a participării 
lor la conducerea societății, a 
accesului larg la invățămint, 
știință și cultură.

în acest sens. Maramureșul 
este un exemplu elocvent. De 
la o economie slab dezvoltată, 
inegal structurată, în această 
perioadă forțele de producție au 
cunoscut o puternică dezvoltare 
— într-un ritm superior mediei 
pe țară — punindu-se capăt 
unei grele moșteniri, lichidin- 
du-se disproporția dintre așeză
rile județului.

Cine privește harta economi
că a Maramureșului va intilni

în

O țară înfloritoare
Două realități marcau profund 

viața social-politică a României 
in primii ani după Revoluția 
din August: înapoierea econo
mică și inegalitatea în dezvol
tare — intre zonele țării, intre 
sat și oraș, inlăuntrul fiecărei 
zone. Graiul — arid la prima ve
dere. dar atit de grăitor după 
o clipă de meditație — al cifre
lor pune in lumină cîteva ade
văruri revelatorii : fondurile 
fixe productive reprezintă in 
prezent peste 2 500 de miliarde 
de lei, față de numai circa 80 k '

de miliarde in 1948 ; producția 
industrială a crescut de peste 
120 de ori in comparație cu 1945, 
cea agricolă de peste 6 ori; ve
nitul national a sporit de peste 
32 de ori. 82 la sută din popu
lația țării trăiește in case noi ; 
in actualul cincinal vor fi con
struite 750 000 de locuințe.

Promovată cu fermitate după 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, politica de dez
voltare armonioasă a tuturor 
zonelor țării și-a dovedit pe 
deplin temeinicia și rodnicia.

Alături de ramurile tradiționale 
— extracția și prelucrarea mi
nereurilor, metalurgia neferoa
să, industrializarea lemnului, 
care au cunoscut și ele salturi 
spectaculoase — au apărut ra
muri noi, necunoscute pe aceste 
plaiuri, cum sint : construcția 
de mașini, chimia, industriile de 
confecții, textile, faianță și sti
clărie. Cîteva realizări sînt edi
ficatoare : mineritul maramure
șean realizează astăzi 40 la sută 
din producția națională de me
tale neferoase. La fel, construc
ția de mașini a cunoscut un 
progres impresionant. S-au dez
voltat și modernizat unele ca
pacități de industrie locală, s-au 
pus in funcțiune moderne obiec
tive, cum sint Uzina de 
utilaj minier și reparații Baia 
Sprie, întreprinderea mecanică 
Sighetu Marmației și întreprin
derea mecanică de utilaje, ac
cesorii și scule Baia Mare.

Anume am lăsat la urmă a- 
cest obiectiv, deoarece este vor-

mari producții agrare din istoria 
țării, a pășit pe calea industriei, 
a schimbat radical condițiile de 
viață ale locuitorilor ei. Înfăp
tuirea programelor de dezvolta
re economico-socială armonioa
să a tuturor zonelor presupune,- 
in chip necesar, modernizarea 
localităților patriei, crearea de 
condiții de trai apropiate de cele 
citadine in așezările rurale. Este 
o necesitate legică, cerută de 
dezvoltarea economică a patriei, 
de cerințele progresului social.

In graiul ei pitoresc, Elena 
Gheorghe, șefă de echipă la 
cooperativa agricolă de produc
ție Dragalina, județul Călărași, 
ne vorbește despre localitatea in 
care muncește și trăiește, o co
mună in care — cu o imagine 
din lumea vegetală — mugurii 
viitorului au inflorit pe ram.

— Dacă e să treci cu trenul 
spre și dinspre Litoral — și trec 
zilnic mii și mii de călători — 
nu se poate ca de la ferestrele 
vagoanelor să nu-ți arunci pri
virea. aproape de gara Ciulnița, 
și înspre uzina din localitatea 
noastră, Dragalina, vecină cu 
calea ferată. Și nu întimplător 
îi spunem noi uzină, chiar dacă 
ea se cheamă, de fapt, între
prinderea de mașini agricole. 
Pentru că aici mulți țărani din 
comună au îmbrăcat salopeta 
devenind muncitori — munci
tori adevărați. Și sînt cîteva 
mii. Cînd te apropii de uzină 
zici că, ce mai, gata, ești la 
oraș ! Ateliere cit vezi cu 
ochii, o mindrețe de cantină, 
toată curtea betonată, cu bolți și 
gard înalt de fier, cu portar cu 
chipiu la poartă lingă aparatele 
unde oamenii pontează cînd in
tră și cînd ies din uzină. Este 
mîndria comunei noastre.

Dar nu e singura. Avem două 
cooperative agricole de produc
ție și două întreprinderi agrico
le de stat, toate mari și pu
ternice, o asociație economică 
pentru îngrășarea berbecuților, 
o fabrică de nutrețuri combi
nate, un mare siloz, o stațiune 
de mașini agricole, o stație 
Agrosem și altele. Ne mîndrim 
cu liceul nostru agroindustrial 
unde copiii învață pină ce își 
dau și bacalaureatul. în centrul 
comunei, lingă clădirea mare 
cu etaj a primăriei, s-au ridi
cat blocuri de locuințe care au 
mai bine de 160 apartamente.

Așadar, mulți dintre locuitorii 
comunei noastre muncesc și tră
iesc, de fapt, ca la oraș. Și cum 
ar putea să fie altfel, dacă re
țeaua de unități prestatoare de 
servicii pentru populație cuprin
de toată gama de servicii ca la 
oraș, în total 30 de secții? Avem 
magazine care nu se deosebesc 
cu nimic de magazinele din 
Călărași.

a sporirii eficienței economice, 
productivitatea muncii pe o per
soană a crescut in industrie de 
circa 20 de ori față de 1945, cel 
mai important spor fiind înre
gistrat după Congresul al IX- 
lea. Întreaga producție indus
trială a anului 1945 se realizea
ză astăzi în 3 zile.

...Iată, în același limbaj al ci
frelor, tabloul unei industrii a- 
flate in plină ascensiune, acce- 
dind la un stadiu superior al 
dezvoltării sale. Să cunoaștem 
acum opinia unuia dintre parti
cipanta direcți la acest uriaș 
efort, inginerul loan Toader, 
secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului oame
nilor muncii de la intreprinde- 
rea „Electromureș" din Tirgu 
Mureș :

— în anii construcției socialiste, 
industria românească, prezentă 
azi în toate județele și zonele 
țării cu unități moderne, dota
te cu utilaje de înaltă perfor
manță, s-a afirmat tot mai pu
ternic, devenind ramura 
bază a întregii economii, 
vind realizările industriei 
mânești de azi, nu ne mai 
prinde faptul că România 
lui 1988 produce calculatoare, 
avioane, vapoare de mare tonaj, 
mașini electronice, cele ■ mai 
bune motoare electrice asincron, 
mașini-unelte de înaltă perfor
manță. echipamente electrice, 
echipamente energetice nuclea
re — adică aproape tot ceea 
ce realizează o țară cu vechi 
tradiții industriale.

Firește, aici ne regăsim și noi, 
cei de la „Electromureș" din 
Tirgu Mureș. în ultimii ani, co
lectivul nostru muncitoresc a 
înregistrat salturi spectaculoase 
pe linia modernizării producției. 
Afirmația poate părea hazarda
tă — așa că voi argumenta, cu 
conștiința că nu îmi fac decît 
datoria față de un colectiv mi
nunat. Activitatea celor aproape 
300 de specialiști care lucrează 
în cinci ateliere de proiectare și 
in secția de cercetare — oameni 
care gindesc în perspectiva anu
lui 2000 — s-a materializat, in
tre altele, în modernizarea 
structurilor și a proceselor de 
producție, „Electromureș" reali- 
zînd nu doar conductori elec
trici cu un grad scăzut de pre
lucrare, ci cabluri speciale, ele
mente de conectică, echipamen
te de microelectronică, caseto- 
foane auto, DECK-uri și altele. 
Avem, de asemenea, o fabrică 
specializată In autoutilări, în
cadrată numai cu oameni cu 
„miini de aur", o fabrică „uni
versală", unde realizăm toate 
mașinile de care avem nevoie ; 
mai mult, lucrăm și pentru mo-
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șl transpunerea In viață a con
cepției privind întrepătrunderea 
dintre știință-invățămint-pro- 
ducție, elaborată de partidul 
nostru, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
In înfăptuirea obiectivelor fun
damentale ce stau in fața ști
inței românești, in îndrumarea, 
organizarea și conducerea acti
vității de cercetare, inginerie 
tehnologică și proiectare, un 
rol hotăritor a revenit și revine 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, stră
lucit om politic și savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă, care iși aduce o contribuție 
determinantă la afirmarea tot 
mai puternică a științei in via
ța economico-socială, in proce
sul de perfecționare multilate
rală a societății noastre.

Despre rolul științei ne vor
bește cont. univ. dr. loan Bol- 
dei, de la Institutul politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara :

— Societatea românească este 
astăzi o societate a cărei eco
nomie se sprijină pe cele 
mai moderne cuceriri ale știin
ței și tehnologiei, pe cu
rajoasa promovare a noului in 
toate domeniile de activitate. Cu 
o nobilă consecventă, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu cere, cu fie
care prilej, oamenilor de știință, 
tuturor cercetătorilor din patria 
noastră să se situeze la înălți
mea marilor chemări ale pre
zentului și viitorului țării, de 
a'-și aduce o contribuție mereu 
sporită la progresul tehnico-ști
ințific și economico-social al patriei.

în zilele noastre, revoluția 
tehnico-științifică este o coor
donată determinantă, definitorie 
a lumii. Știința a devenit o la
tură inseparabilă a producției 
materiale și constituie o impor
tantă forță de producție. Ea este 
chemată să-și sporească necon
tenit contribuția la soluțio
narea problemelor majore ale 
dezvoltării societății româ
nești. Este meritul tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu de a fi ela
borat o concepție și o strategie 
proprie partidului și poporului 
nostru de implementare a ști
inței în toate celulele organis
mului social, de a fi pus la te
melia dezvoltării noastre eco
nomice în continuare cerința ca 
ea să aibă loc pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii — ceea ce asigură înde
plinirea marilor programe de 
dezvoltare a țării, accelerarea 
progresului multilateral.

Sub îndrumarea atentă și 
permanentă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, oamenii de știință,

cercetătorii răspund grijii parti
dului sporindu-și mereu aportul 
la modernizarea și perfecționa
rea proceselor de producție, la

cucerirea de noi trepte pe dru
mul cunoașterii, la progresul 
patriei iubite, România socia
listă.

Totul pentru om
Patruzeci și patru de ani de 

istorie nouă stau mărturie. Măr
turie pentru prefacerea spec
taculoasă a pămintului româ
nesc ; mărturie pentru construi
rea unei societăți a libertății și 
demnității ; mărturie pentru in- 
florirea spirituală a națiunii, 
pentru afirmarea ei in rindul 
națiunilor lumii. Și stau măr
turie pentru opera ce încoro
nează toate aceste injăptuiri — 
procesul de formare și educare, 
de creștere a omului nou. Fina
litate a demersului istoric al 
poporului condus de comuniști, 
el reprezintă, așa cum se subli
niază in Tezele din aprilie, o 
parte integrantă a construirii 
noii orinduiri — activitatea 
ideologică și politico-educativi 
fiind o forță motrice hotărâtoa
re a inaintării pe calea socialis
mului și comunismului. Orga
nele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, instituțiile 
de educație, artă și cultură, toți 
factorii sistemului educațional 
din țara noastră au in Tezele 
pentru plenara C.C. al P.C.R. 
un amplu și luminos program 
de activitate, un indreptar pre
țios menit să călăuzească vasta 
și complexa operă de formar.e a 
omului nou.

Stăm de vorbă cu Gheorghe 
Nica, secretarul comitetului de 
partid de la Întreprinderea de 
mașini electrice București:

— Fiecare zi de muncă a unul 
activist este un prilej de recon
firmare a adevărului de atitea 
ori subliniat , de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu : factorul 
hotăritor al dezvoltării este 
omul ! Toate problemele econo
mice, tehnice, organizatorice în
cep și se sfîrșesc cu oamenii. 
Iată de ce sintem conștienți că 
munca politico-educativă este o 
îndatorire de supremă răspun
dere, de supremă onoare pentru 
fiecare organizație de partid, 
pentru fiecare activist, pentru 
fiecare comunist. Concomitent 
educator și educat, comunistul 
este chemat să se afle in pri
mele- rinduri ale muncii și ale 
luptei, educînd și autoeducîn- 
du-se, perfecționîndu-se necon
tenit, năzuind permanent să 
urce încă o treaptă pe drumul 
desăvîrșirii sale. în Întreaga 
noastră activitate politico-edu
cativă pornim de la dezvoltarea 
dragostei pentru muncă — fac
torul primordial al formării 
omului. Pe teritoriul muncii se 
măsoară cel mai exact capaci
tatea educațională a organiza
ției de partid, forța de mobili
zare a comuniștilor, în general, 
eficiența muncii noastre politi
ce. în lumina Tezelor din apri
lie, aplicînd în viață ideile și 
orientările secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, sintem 
hotăriți să nu precupețim nimic 
pentru a ne aduce contribuția 
la munca de creștere și educa
re a omului nou, îndeplinin- 
du-ne în acest fel marea și per
manenta sarcină de partid : a 
construi cetățeanul de azi și de 
mîine al României socialiste și 
comuniste.

Despre omul nou ne 
și învățătoarea Letiția 
din comuna Sărmaș, 
Harghita :

— Sînt învățătoare 
din cele mai frumoase 
ale județului Harghita, 
pe la porți unda domoală și 
limpede a legendarului Mureș, 
aducind în oglinda apei sale 
mindrul chip al noilor clădiri 
ale comunei, imaginea plină de 
rod a mănoaselor plaiuri. încă 
nu ieșisem la clasa a IV-a cu 
prima mea promoție de elevi, 
cînd în viața poporului nostru 
s-a petrecut acel fapt de Impor
tanță covîrșitoare pentru desti
nul nostru socialist, Congresul 
al IX-lea al partidului, de 
la tribuna căruia tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu adresa pen
tru prima dată cadrelor didac
tice fierbintea chemare de a 
contribui cu toată priceperea și 
măiestria profesională la for
marea omului nou, al societății 
noastre noi. Am înțeles atunci 
înalta misiune patriotică ce-mi 
revine; am resimțit-o ca pe 
un angajament politic față de 
țara și neamul meu și am cău
tat, în ani,- să mi-1 îndeplinesc 
fâră abatere.

Activitatea omului de la cate
dră, a unui învățător în special, 
se măsoară în cicluri de patru 
ani, fiecare însemnînd o nouă 
generație de viitori cetățeni 
care să fie pregătiți în depiină 
consonanță cu obiectivele de 
viitor al societății. Sint con
știentă de faptul că micuții mei 
elevi de azi vor fi oameni ai 
muncii in România mileniului 
trei, că ei vor fi constructori 
ai comunismului. De aceea, în
treaga mea activitate de in
strucție și educație în multiple
le sale aspecte mi-o canalizez 
in această direcție. Să-i formez 
prin muncă, pentru muncă, să

vorbește 
Mândru, 
județul

într-una 
așezări 

Ne trece

le sădesc in suflet' dragostea 
pentru pămintul străbun, pen
tru patria noastră română, cin
stirea strămoșilor pentru mun
ca și lupta lor, înțelegerea și 
prețuirea noilor valori spiritua
le și materiale create în anii 
socialismului prin munca pă
rinților lor, pe care ei sint 
chemați s-o continue, încrede
rea in luminoasa deschidere a 
anilor ce vin. Am vizitat cu ei 
punctul muzeistic al comunei 
și monumentul eroilor din 
apropiere, dar am vizitat și noi
le obiective edilitare, sociale și 
culturale, am intrat pe poarta 
modernei unități economice a 
comunei, fabrica de prelucrare 
a lemnului. Un deosebit ecou a 
avut in sufletul și mintea lor 
întilnirea cu muncitorii, care 
le-au vorbit despre munca lor, 
ca și întilnirea cu primarul co
munei, care le-a descris infăți- 
șarea viitorului centru urban 
agroindustrial — comuna noas
tră.

La 15 septembrie, in noul an 
școlar, preiau iarăși clasa I. 
Alți zeci de copii pe care so
cietatea mi-i încredințează spre 
educare și formare. îmi voi 
reîncepe misiunea simțind re
verberația inflăcăratului în
demn adresat nouă, oamenilor 
de la catedră, de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. la deschi
derea anului de invățămint 
1987—1988 : „Faceți totul pentru 
a răspunde acestei înalte mi
siuni nobile de făuritori ai con
științei revoluționare ! Prin 
aceasta serviți DOporul. serviți 
patria, serviți comunismul, vii
torul de aur al României

Și tot despre viitor — cu Con
stantin Vlad, maistru la Șantie
rul naval Galați :

— Viitorul nostru, privit de 
la înălțimea celor 44 de ani de 
libertate, stă sub semnul mun
cii noastre. Nici nu se poate 
altfel. Proiectăm ziua de mîine 
autodepășindu-ne. muncind mai 
bine, invățind din realizările 
prezentului. Și putem să ne 
făurim un asemenea viitor pen
tru că realitatea zilei de azi ne 
dă dreptul la cutezanță. Știu că 
Șantierul naval Galați, unde 
lucrez, .va construi nave mereu 
mai moderne, mai complexe 
din punct de vedere tehnic, 
pentru a răspunde așa cum se 
cuvine exigențelor si sarcinilor 
din programul prioritar de con
strucții navale. La ultima vizită 
de lucru efectuată de secretarul 
general al partidului, tovarăș'ul 
Nicoiae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în șantierul nostru, in luna 
septembrie 1987. conducătorul 
partidului și statului a subli
niat răspunderea deosebită care 
revine colectivului întreprin
derii, specialiștilor, organelor 
și organizațiilor de partid in 
organizarea și . modernizarea 
științifică a proceselor de pro
ducție. in fabricarea unor nave 
cu performanțe 
competitive pe plan 
Trebuie să facem ___ v.
vom face — pentru a fi la înăl
țimea acestei răspunderi.

Sintem stăpini deplini pe 
faptele noastre. Deci și pe vi
surile noastre, pe proiectele 
noastre. Anii trăiți după marele 
act istoric de la 23 August, cînd 
patria și-a ciștigat libertatea, și 
îndeosebi anii din cea mai fer
tilă perioadă a istoriei români
lor, „Epoca Nicoiae Ceaușescu", 
au demonstrat ce poate face 
un popor care și-a luat soarta 
în propriile miini. Șantierul 
nostru, județul Galați, țara în
treagă au trăit transformări re
voluționare. Viitorul nu poate 
fi decit prezentul ridicat la pu
tere. Amplificat. îmbogățit, îm
plinit. Avem șansa de a fi con
structori. De nave. Dar nu nu
mai. Ne construim și propria 
viață, așa cum ne învață parti
dul. secretarul său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. 
Avem un oraș tiriăr. întinerit, 
mai bine zis.. Alături de nave 
se află fluviul. Cel natural. 
Dunărea, dar și fluviul de 
oțel al combinatului siderurgic, 
cea mai mare cetate de metal 
a patriei. Și. slujind pe malu
rile mănoase ale celor două 
fluvii, noi, oamenii. Galațiul 
și-a sporit în anii socialismului 
de trei ori populația. Dar asta 
nu spune totul.

Prin navele pe care le con
struim aici, prin oțel, prin nu
meroasele alte produse fabrica
te de întreprinderile sale, orașul 
a devenit un nume de referință 
între localitățile patriei. Și a- 
ceastă evoluție va continua. Ex
periența cîștigată în acești ani 
— cînd am realizat nave dintre 
cele mai diverse, de capacități 
nebănuit de mari în urmă cu 
două-trei decenii, de o comple
xitate, de asemenea, greu de 
prevăzut în trecut — ne va aju
ta să continuăm cursa spre mo
dernitate, spre intiietate mon
dială.

superioare, 
mondial, 

totul — și

...înaltă, coloana infinită a libertății noastre strălucește in 
august mai puternic decît oricînd. Timpul revoluției, timp fără 
sfîrșit, a îmbrăcat țara cu o haină de sărbătoare pe măsura 
acestui timp eroic. In anii cei mai glorioși ai istoriei sale, po
porul român, avîndu-l in frunte pe cel mai Iubit fiu al său, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a edificat o țară nouă. Și s-a 
edificat pe sine — un popor liber, mîndru și demn.

Georqe-Radu CH1ROVIC1 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DEPUNERI DE COROANE DE FIORI CD PRIME ZILEI DE 23 AUGUST

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului ți a patriei, pentru socialism (stingă). La Monumentul eroilor patriei (dreapta)

In Capitală au avut loc, luni, so
lemnități în cadrul cărora, ou prile
jul celei de-a 44-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă de la 23 August, au fost depu
se coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism, 
la Monumentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, Ministerului Apă
rării Naționale, Ministerului de In
terne, Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen

La Monumentul eroilor sovietici

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
Aniversăm, la 23 August, 44 de ani de la victoria revoluției de elibe

rare socială, și ..națională,..antifascistă și antiimperialistă, în atmosfera de 
vibrant elan revoluționar in care întregul nostru popor, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său general, puternic mobilizat de te
zele, ideile, orientările și sarcinile de Inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse in magistrala expunere prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie 1988, precum și in recentele cuvintări, acționează cu 
fermitate pentru traducerea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, intimpinind cu rezul
tate deosebite Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Sărbătoarea națională a României dobîndtțște semnificații profunde, 
avind loc in climatul de puternică angajare patriotică in care comuniștii. 
Întregul popor român au omagiat împlinirea a 23 de ani de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a deschis o etapă nouă in 
activitatea partidului și a țării, o epocă de mari prefaceri revoluționare 
in toate domeniile vieții economico-sociale pe care întreaga națiune o 
numește cu aleasă mindrie și recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In conștiința națiunii noastre, grandioasele infăptuiri obținute după 
Congresul al IX-lea poartă pecetea inconfundabilă a personalității proe
minente și acțiunii revoluționare clocotitoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și statului, mare 
ginditor revoluționar si patriot înflăcărat, ctitor al României socialiste 
moderne, militant înflăcărat pentru triumful cauzei independenței na
ționale, progresului și păcii irt lume.

Cu adine respect, exprimăm întreaga noastră gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant 
de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă adu
să la infăptuirea politicii interne și externe a partidului, la îndeplinirea 
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea știin
ței. invățămintuluf și culturii naționale, la creșterea prestigiului Româ
niei socialiste in lume.

141 oea de-a 44-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă. România se prezintă ca o 
țară cu o industrie modernă, puternică, organizată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, cu o agricultură socialistă 
in plin progres, cu o puternică dezvoltare a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor. Datorită prodigioasei activități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, personalitate de mare 
prestigiu și autoritate a lumii contemporane, genial om de stat, iubit și 
respectat de întregul popor român, cunoscut și apreciat pretutindeni in 
lume ca un promotor neobosit al idealurilor de pace, prietenie și cola
borare intre popoare, ca un mare Erou al păcii. România a dobindit un 
prestigiu internațional fără precedent pe toate meridianele lumii.

Sărbătorind istoricul aot revoluționar de acum 44 de ani. aducem un 
fierbinte omagiu tuturor comuniștilor, revoluționarilor, antifasciștilor și 
patrioților care, sub conducerea Partidului Comunist Român, au acționat 
cu bărbăție și abnegație pentru oauza supremă a libertății și independen
ței țării. în același timp, cinstim pilduitoarele fapte de eroism ale ofițe
rilor și ostașilor români care s-au acoperit de glorie nepieritoare în 
crincenele incleștări pentru eliberarea deplină a teritoriului național și, 
apoi, mai departe, in bătăliile purtate pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și Austriei, pentru infringerea definitivă a Germaniei naziste.

Aducem, totodată, o înaltă cinstire memoriei ostașilor sovietici, care au 
purtat greul luptelor împotriva fascismului, popoarelor din coaliția 
antihitleristă, luptătorilor antifasciști de pretutindeni care au contribuit 
la infringerea dușmanului comun.

Tovarăși soldați, gradați, maiștri militari și subofițeri, ofițeri și 
generali,Succesele de prestigiu în pregătirea de luptă și politică, in toate do
meniile vieții și activității ostășești, în îndeplinirea sarcinilor complexe 
in economia națională, prin care cinstiți marea sărbătoare de la 23 Au
gust, constituie dovada inaltei conștiințe socialiste, a responsabilității, 
abnegației și patriotismului ou care vă indepliniți nobila misiune de apă
rători ai pâmintului străbun, ai cuceririlor revoluționare, de constructori 
de nădejde ai socialismului și comunismului in România.

Purtind in inimi, ca pe o flacără vie. pilda luminoasă a înaintașilor, 
mîndri de prezentul socialist și viitorul comunist al. patriei, acționați cu 
abnegație pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a indicațiilor și orientărilor cuprinse in mo
numentala operă a Secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor ce vă revin din hotăririle Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Consacrați-vă întreaga 
energie, toată priceperea și capacitatea de muncă infăptuirii ireproșabile 
a doctrinei militare naționale al cărei strălucit fondator este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a prevederilor Directivei comandantului suprem, a 
planului pregătirii de luptă și politice, intensificării activității de educa
ție revoluționară, realizării unei calități noi, superioare, in toate dome
niile vieții ostășești !

Mobilizați de organele și organizațiile de partid și cele de tineret, ac
ționați cu spirit revoluționar pentru întărirea capacității de luptă a uni
tăților și marilor unități, astfel incit, așa cum cere comandantul suprem, 
armata să fie gata in orice moment ca, împreună cu celelalte forțe ale 
sistemului apărării naționale, eu intregul popor, să apere cu fermitate 
marile noastre infăptulri, integritatea teritorială, independența și suve
ranitatea patriei — Republica Socialistă România.

Cu prilejul Zilei de 23 August, vă adresez calde felicitări și vă urez 
noi și importante succese in îndeplinirea misiunilor incredințate de 
patrie, partid și popor, de comandantul nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 1

♦
Trăiască cea de-a 44-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 

națională, antifascistă și antiimperialistă din România !
Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său gene

ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască patria noastră liberă și independentă. Republica Socialistă 

România !
Ministrul apărării naționale, 

general-colonel VAS1LE MILEA

ților Comuniști din România și Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliului popular 
al municipiului București, Comitetu
lui foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

La solemnități au luat parte tova
rășii Emil Bobii, Gheorghe Oprea, 
Ludovic Fazekas, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, gen erai-colonel Va- 
sile Milea. Tudor Postelnicu, Con
stantin Radu, loan Toma, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali activi și in 
rezervă, foști comandanți de unități 
pe frontul antihitlerist, conducători 
ai unor instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Companii de onoare, formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și al 

formațiunilor de pregătire a tinere-, 
tului pentru apărarea patriei, ali
niate pe platourile din fața monu
mentelor, au prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde erau prezenți E. M. Tiajelni- 
kov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei, au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii Socia
liste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

S-a primit, apoi, defilarea compa
niilor de onoare.

★
în aceeași zi, la Cimitirul milita

rilor britanici căzuți pe teritoriul 
țării noastre in lupta împotriva fas
cismului, au fost depuse coroane de 
flori din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România, Ministerului Apă
rării Naționale și Consiliului popu
lar al municipiului București. Un 
grup de pionieri a depus jerbe de 
fiori.

La ceremonie au participat tovară

La Cimitirul militarilor britanici

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

aparținind Ministerului Apărării Naționale
La Academia Militară a avut loc 

festivitatea de absolvire a cursurilor 
de către o nouă promoție de cadre 
de comandă, de stat major, activiști 
de partid, ingineri și subinglneri 
militari.

La festivitate au participat ge
neral-colonel Vasile Milea. membru 
supleant al Comitetului Poiitic . Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, adjuncți ai mi
nistrului, membri ai consiliilor de 
conducere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat, un numeros public.

De asemenea. Ia școlile de ofițeri 
activi, maiștri mili.tari și subofițeri 
aparținind Ministerului Apărării 
Naționale au avut loc festivități de 
acordare a gradului absolvenților 
promoției 1988.

Intr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică însuflețire patriotică și re
voluționară. participant^ au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al Forțelor noastre Armate, 
telegrame in care ău dat expresie 
alesei stime și profundei prețuiri 
pentru rolul determinant pe care 
secretarul general al partidului il 
are in dezvoltarea multilaterală a 
patriei, întărirea capacității sale de 
apărare. creșterea necontenită a 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste, edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Solemnitatea înălțării in grad a promoțiilor „23 August 
de ofițeri si subofițeri activi din școlile militare ale I • • «

Ministerului de Interne
în atmosfera de Intensă și efer

vescentă activitate creatoare cu care 
întregul nostru popor a omagiat îm
plinirea a 23 de ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român și intimpină împli
nirea a 44 de ani de Ia victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, in școlile militare ale Minis
terului de Interne s-au desfășurat 
solemnitățile prilejuite de înălțarea 
in grad a unor noi promoții de ofi
țeri și subofițeri activi.

La festivități au participat tovarășul 
Tudor Posteînicu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministru de interne, 
cadre din conducerea Ministerului 
de Interne, activiști de partid și ai 
U.T.C., ofițeri superiori, părinți ai 
absolvenților, alți Invitați.

Și de această dată, solemnitatea 
acordării gradului de ofițer sau sub
ofițer al Ministerului de Interne s-a 
transformat intr-o fierbinte mani
festare de dragoste și nețărmurit 
devotament față de patrie, partid și 
popor, față de comandantul suprem 
al Forțelor Annate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de omagiere a 
marii noastre sărbători naționale de 
la 23 August.

în încheierea festivităților, într-o 
vibrantă unitate de cuget și simțire, 
cele mai tinere cadre ale Ministeru
lui de Interne au adresat tovarășului 

șii Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Neoulai Ibă- 
nescu, viceprim-ministru al guver
nului. Dumitru Apostoiu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
miniștri, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Alan Clark, însărci
natul cu afaceri ad-intenim al Marii 
Britanii la București, membri ai am
basadei.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți âu păstrat un mo
ment de reculegere. în încheierea 
solemnității s-a primit defilarea 
companiei de onoare.

★
Cu. prilejul oelei de-a 44-a aniver

sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August, in numeroa
se localități au avut loc ceremonii, 
in cadrul cărora au fost depuse co
roane și jerbe de flori la monumen
tele și plăcile comemorative, la ci
mitirele eroilor români si sovietici 
căzuți in timpul războiului antifas
cist. (Agerpres)

In telegrame își găsesc expresie 
respectul și inalta considerație față 
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. eminent om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contribu
ția deosebită la dezvoltarea învăță- 
mintului, științei și culturii româ
nești, a cunoașterii universale.

Absolvind instituțiile militare de 
invățâmint in anul 23 al Epocii 
Nicolae Ceaușescu, ofițerii, maiștrii 
militari și subofițerii au raportat că 
s-au pregătit temeinic, și-au Însușit 
prevederile doctrinei militare națio
nale, al cărei ilustru fondator este 
secretarul general al partidului.

Urmind neabătut exemplul lumi
nos de dăruire patriotică și revolu
ționară al celui mai iubit fiu al 
națiunii, absolvenții promoției 1988 
se angajează să acționeze fără pre
get pentru Înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din hotăririle Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, din expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
ăl P.C.R. din 29 aprilie a.c.. a preve
derilor Directivei comandantului 
suprem, să depună toate eforturile 
pentru formarea de luptători temei
nic instruiți, cu o înaltă conștiință 
socialistă, pentru a fl gata in orice 
moment să apere. împreună cu în
treaga armată, cu intregul popor, 
cuceririle revoluționare, independen
ță, suveranitatea și integritatea teri
torială ale scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem 
al Forțelor Armate, telegrame in 
care se angajează ca, în viitoarea 
lor profesie — mobilizați de minu
natul exemplu de luptă și viață re
voluționară al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu —, să devină 
luptători neinfricați, vigilenți și 
combativi, manifestind o atitudine 
intransigentă față de cei ce ar în
cerca să lovească în interesele sacre 
ale poporului român.

Conștienți de marile răspunderi cu 
care au fost investiți, tinerii ofițeri 
și subofițeri au Încredințat condu
cerea partidului, personal pe secre
tarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că — în spiritul 
novator, revoluționar, cuprins in Te
zele din aprilie și în Expunerea 
din iunie 1988 cu privire la perfec
ționarea activității organizatorice. 
Ideologice și politico-eduoative — 
nu-și vor precupeți forțele, la nevoie 
nici viața, in scopul îndeplinirii Ire
proșabile a sarcinilor ce le revin din 
documentele de partid, din ordinele 
și indicațiile comandantului suprem 
al Forțelor Armate, că vor apăra cu 
nestrămutat patriotism cauza parti
dului și poporului, idealurile nobile 
ale socialismului și păcii, libertatea 
și suveranitatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii-.Socialiste România, a. primit o 
telegramă din partea tovarășului 
Dumaaghiin Sodnom, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, în care îi mulțu
mește pentru felicitările adresate cu 
prilejul celei de-a 67-a aniversări a 
Revoluției Populare Mongole. în te
legramă se exprimă încrederea că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă se 
vor dezvolta continuu.

♦
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumire de la Ab
del Aziz Abdel Ghani, primul-mi- 
nistru al Republicii Arabe Yemen, 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul reinvestirii sale în funcția de 
șef al guvernului.

în telegramă se exprimă, de ase
menea, urări de progres și înflorire 
a relațiilor dintre cele două țări 
prietene.
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pretat de Muzica Reprezentativă a 
Armatei (oolor).

12.10 Telefilmoteca de ghiozdan : „Ka- 
rino“ (color). Producție a studiou
rilor poloneze. Episodul 9.

12.35 Cint.ec de bucurie. Melodii popu
lare (color).

13,00 Album de sărbătoare (color).
15.30 închiderea programului.
17.30 Realitățile socialiste, omul nou — 

izvorul principal al creatorilor de 
literatură și artă. Documentar 
(color).

17,45 Mugurel de ctatee românesc. Pa
gini alese din operete (color).

18.10 Țara la marea sărbătoare. în
seninări de . scriitor — Nicolae 
Dragoș, (color). ,

18.25 Omagiu patriei și partidului (co
lor). Selecțiiuii din Spectacolul de 
gală . al Concursului republican al 
cintecutui patriotic și al dansului 
pionieresc — Năvodari’ 19®.

18.50 Desene animate (color).
19.00 Telejurnal (color).
19.20 Arc peste un timp eroic. 23 August 

1844 - 23 August 1988. Columna 
demnității românești (color).

19.40 August de luptă. August de victo
rii Spectacol literar-muzical-core- 
grâflc organizat de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Comi
tetul Central al U.T.Ci, uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Minis
terul Apărării Naționale. Ministe
rul Educației și In.văț&mintului, 
RadibteleviziUnea Română îm
preună cu Comitetul municipal 
București al Partidului comunist 
Român.

20.50 Teatru Tv (color). „FlOri pentru 
o zi de august", scenariu de tele
viziune după romanul „Orașul 
încercuit", de Petru Vintllă. Pre
mieră TV : Cu : Vladimir Găitan, 
Corado Negreanu, Ileana Cemat, 
ion Lupu, Adela Mărculescu, 
Tbra vasilescu, lea Mațach'e, 
Elena Bog, Violeta Berbiuc, Vis- 
trian Roman, Eugen Ungureanu, 
Dorin Varga și alții. Regia artis
tică Cbnstantin Diou.

22.10 Telejurnal (color).
22.20 întilnire muzicală in Cișmiglu 

(color).
22.30 închiderea programului.

Miercuri, 24 august
11.30 Glorie Epocii de- Aur. Program 

artistic pionieresc (color).
12,00 Telefilmoteca de ghiozdan „Ka- 

rino“ (color). Producție a studiou
rilor poloneze. Episbdul 10.

12.25 Satul contemporan pe drumul tn- 
. floririi sale. Documentar (color).

12.40 Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară.

13,00 Telex.
13,05 Album de august (color);
15,00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal (color).
19.20 Arc peste un timp eroic • Zidiri 

pentru istorie. Documentar (color,.
19.40 Teatru TV (celor), „Explozie in- 

ti rz iată" de Paul Everac. Cu : Vio
leta Popescu, Florina Cercei, Ser
giu Tudose, Emil Coșeriu. Regia 
artistică Eugen Todoran.

21,05 Un cintec pe adresa dumneavoas
tră. Emisiune dedicată unor co
lective fruntașe in întrecerea so
cialistă. (color).

21.50 Telejurnal.

vremea
Institutul de meteorologie $1 hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 august (ora 20) — 26 august 
(ora 20). în țară : Vremea va fi’ in ge
neral instabilă in primele zile, apoi se 
va ameliora treptat incepînd din vestul 
țării. Cerul va fi variabil, mai mult no- 
ros. Local, Îndeosebi in Bănat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania și Moldova 
vor cădea averse de ploaie însoțite și 
de descărcări electrice, mai ales in 
prima parte a intervalului. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 35 litri pe 
metru pătrat tn 24 de ore, iar condiți
ile stat favorabile căderii de grindină.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sală Am
fiteatru): Campionul — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Spectacol 
de sunet și lumină „Ateneul Român
— palat al culturii muzicale naționa
le". Recitai de pian Iosif Ion Brun
ner — 19.
• Teatrul Mio (14 70 M. la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de stlnet și 
lumină) — 21.
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, la 
Expoflora din parcul Herăstrău): 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
tică șl poezie) — 14—18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34 : Arta conversației — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Belmondo 
al n-lea — 19.30; (La Teatrul de vară 
Herăstrău): Varietăți - 17,30.

Miercuri, 24 august
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român): Spectacol 
de sunet și lumină „Ateneul Român
— palat al culturii muzicale naționale". 
Recital de vioară Mlhaela Vlad. La 
spinetă Mihaela Nedelea — 19.
• Teatrul de operetă (13 63 48): Me
lodii, melodii — 18
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet șl 
lumină -A 21.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Discuție fâră martori — 19.
• Teatrul ’..Nottara" (59 31 03, la

Lucrările Conferințiîi g enerale a Partidului Unit
a 1 Independenței 1Naționale din Zambia

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P. C. R.

LUSAKA (Agerpres). — în loca
litatea Kabwe continuă lucrările 
Conferinței generale a Partidului 
Unit al Independenței Naționale 
(UNIP) din Zambia.

Delegații la cea de-a 10-a Confe
rință generală a Partidului Unit al 
Independenței Naționale din Zambia 
au adoptat o serie de modificări in 
statutul partidului, menite să ducă la 
întărirea rindurilor acestuia și creș
terea eficienței muncii organizațiilor 
de partid. De asemenea, s-a hotărit 
ca pe viitor conferința generală să se 
transforme in congres.

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti- 
cipanților la conferință le-au fost 
adresate un salut călduros, Împreună 
cu- sentimente de stimă și prietenie, 
de către reprezentantul partidului 
nostru, tovarășul Miu Dobrescu, 
memhru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Relevind bunele raporturi de co
laborare și solidaritate statornicite 
între cele două partide și țări, vor
bitorul a subliniat că o contribuție 
hotăritoare la întărirea și extinde
rea pe multiple planuri a acestor 
relații au avut-o convorbirile și în
țelegerile realizate cu prilejul nu
meroaselor intilniri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral a! Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Kenneth D. Kaunda, 
președintele Partidului Unit, al Inde
pendenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia.

După ce a evocat activitatea am
plă de Înfăptuire a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., in 
care este puternic angajat intregul 
popor român, vorbitorul a prezentat 
principiile și direcțiile de bază ale 
politicii noastre externe. în aborda
rea problemelor internaționale, a 
spus el. partidul și statul nostru 
pornesc de la telurile fundamentale 
ale asigurării condițiilor propice 
construcției socialiste in România, 
ale promovării unei ample cooperări 
in lume, in. interesul independentei, 
securității, păcii și progresului ‘tu
turor popoarelor.

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM • în cadrul concursu

lui internațional de 1a Kbln, contind 
pentru marele premiu al Federa
ției internaționale, proba feminină 
de 1 500 m a fost ciștigată de sportiva 
româncă Doina Meiinte, cronometra
tă in 4’02**34/100.  Pe locurile imediat 
următoare : Ruth Wysocki (S.U.A.)

• Filmul — cronică a luptei poporu
lui român pentru eliberare socială și 
națională, pentru victoria socialismu
lui in România, Ciclu de filme româ
nești, 23 august. Puterea șl adevărul — 
9; 12; 16; 19, 24 august. Cale liberă - 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15: PATRIA 
(II 86 25).
• 23 August tn imagini cinematogra
fice. Emisia continuă : SCALA
(1,1 03 72) 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• 23 August — moment hotâritor in 
istoria patriei. Pădurea de fagi: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13,15; 17,30; 
19,30.
• Epopeea națională In imagini cine
matografice. Ciclu de filme românești. 
23 august. Așteptind un tren — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20, 24 august. Eva
darea — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20: 
LUMINA (14 74 16).
• Pagini din lupta eroică a poporului 
nostru oglindite tn film. A doua va
riantă: STUDIO (58 53 15) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19.
• Agentul straniu: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8.45; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17.45; 20.
• tn fiecare zi ml-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 0; 11; 13; 15;

— 4'05”51/100 și Angela Chalmers
(Canada) — 4’05”83/100. La săritura 
in înălțime bărbați, probă ciștigată 
de cubanezul Javier Sotomayor, cu 
2.31 m. Sorin Matei (România) s-a 
clasat pe locul secund, cu 2,25 m, 
același rezultat fiind obținut si 
de - Carlo Traehhârdt. (R.F. Ger
mania). în cursa masculină de 100 m 
plat, primul a trecut linia de sosire 
americanul Calvjn Smith (10”16/100), 
Urmat de compatriotul său Dennis 
Mitchell (10”27/100) și de canadianul 
Ben Johnson (10’’29/100) • Cu
prilejul unui concurs desfășurat 
la Stara Zagora, atleta bulgară 
Iordanka Donkova a stabilit 
un nou record mondial in 
proba de 100 m garduri : 12”21/100. 
Vechiul record (12”25/100) aparținea 
tot unei atlete bulgare. Zinca Zago- 
rova.

HANDBAL • în orașul bulgar 
Loveci s-a încheiat Balcaniada de 
handbal pentru junioare, competiție 
ciștigată de reprezentativa României, 
urmată de selecționatele Bulgariei, 
Iugoslaviei, Bulgariei B, Turciei și 
Greciei. In meciul decisiv, tinerele 
handbaliste românce au învins cu 
scorul de 26—20 (16—12) echipa
Bulgariei. Alte rezultate : Iugoslavia
— Bulgaria B 31—24 (14—14), Turcia
— Grecia 19—18 • Campionatul bal
canic de handbal masculin pentru 
echipe de tineret, desfășurat la Bistri
ță. s-a inchelât cu victoria echipei Iu
goslaviei, urmată in clasamentul final 
de România, Bulgaria, Grecia și Tur
cia.

FOTBAL. în prima etapă a noii 
ediții (a 71-a) a campionatului 
diviziei A la fotbal s-au inreglstrat

Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări din sectorul nor
dic ta regiunile estice. Temperatura 
aerului va marca o scădere accentuată. 
Minimele vor fl cuprinse intre 8 șl 18 
grade, mai scăzute in a doua parte a 
intervalului, mai ales in depresiuni; 
maximele vor fi cuprinse, în general, 
intre 18 și 28 de grade. Dimineața se 
va semnala ceață tn regiunile nord- 
vestice și centrale. In București : Vre
mea va fl în general instabilă, mal ales 
tn primele zile. Cerul va fi variabil, 
mai mult, noros. Temporar va ploua. 
Vtntul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări trecătoare in 
prima parte a intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 13 și 
n grade, cele maxime Intre 24 șl 28 de 
grade.

Expoflora din parcul Herăstrău): 
Anotimpul florilor (spectacol de mu
zică și poezie) — 14—18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădină Boema): Tempo, 
tempo — 19,30; (la Teatrul de vară 
Herăstrău): Varietăți — 17,30.

cinema * •

în Împrejurările în care situația 
mondială continuă să fie gravă și 
încordată, cînd se menține pericolul 
unui război nuclear, partidul și sta
tul nostru, președintele 
Nicolae Ceaușescu personal consi
deră că se impune o schimbare ra
dicală în modul de gindire și abor
dare a problefnelor referitoare la 
prezentul și viitorul omenirii, al 
civilizației înseși, pornindu-se de la 
asigurarea dreptului fundamental al 
oamenilor la viață, la pace și dez
voltare. Partidul și statul nostru 
apreciază că, în prezent, este neoe- 
sară angajarea fermă a tuturor gu
vernelor, forțelor politice și a opi
niei publice mondiale pentru a de
termina adoptarea de noi acorduri 
de dezarmare. Înfăptuirea unor mă
suri de dezarmare reală ar crea 
condiții pentru a se aloca mijloace 
suplimentare soluționării probleme
lor acute ale subdezvoltării din 
diferite regiuni ale lumii și regle
mentării echitabile <a datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare, 
promovării progresului social-eco
nomic al tuturor popoarelor lumii.

Reprezentantul P.C.R. a subliniat, 
de asemenea, că țara noastră mili
tează consecvent pentru a se pune 
capăt cu desăvîrșire politicii de forță 
și dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor state, pentru solu
ționarea oricăror probleme litigioase 
exclusiv pe calea pașnică a nego
cierilor, pentru lichidarea tuturor 
conflictelor și stărilor de tensiune. 
Prețuim, a spus el in context, acțiu
nile Organizației Unității Africane 
și a țărilor din prima linie — în 
cadrul cărora aportul Zambiei și 
personal al președintelui Kenneth 
D. Kaunda se bucură de o justifi
cată apreciere — pentru consolida
rea independentei țărilor continen
tului, pentru stimularea conlucrării 
lor în domenii de interes comun, 
pentru afirmarea solidarității și uni
tății statelor respective in promo
varea idealurilor legitime.

în încheiere au fost adresate urări 
de succes deplin lucrărilor Confe
rinței generale a Partidului Unit al 
Independenței Naționale din Zam
bia. precum și in traducerea în 
viață a hotăririlor ce vor fi adoptate.

următoarele rezultate : S.C. Bacău — 
Dinamo București 1—3 (1—1), F.C. 
Bihor Oradea — Universitatea Cra
iova 2—0 (1—0), F.C. Farul Constanta
— A.S.A. Tg. Mureș 3—0 (1—0), F.C. 
Inter Sibiu — Universitatea Cluj- 
Napoca 0—0, Victoria București — 
F.C. Olt 0—0, F.C. Argeș Pitești —
— Spartul studențesc București 2—1 
(1—1), Rapid București — Flacăra 
Moreni 0—0, Oțelul Galați — Corvi- 
nul Hunedoara 0—1 (0—0), Steaua 
București — F.C.M. Brașov 3—2 
(2—1). Etapa a II-a este programată 
duminică, 28 august.

ȘAH. în runda a 9-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Predeal. Cristina Bădulescu a ciști- 
gat la cehoslovaca Prohaskova. Du
minică a pierdut la Mureșan. iar par
tidele Ghindă — Stroe. Bistriakova 
— Stanciu și Baumstark — Jicman 
s-au încheiat remiză. Cu două run
de inainte de final, in fruntea clasa
mentului se menține Cristina Bădu
lescu (România), cu 7 puncte (din 8 
partide), urmată de Margareta Mu
reșan (România) — 6 puncte și Ele
na Bistriakova (U.R.S.S.) — 5,5 
puncte etc.

BASCHET. în 
internaționale de 
niorl „Cupa Prietenia", de la Olsz- 
tyn (Polonia), echipa României a ob
ținut două victorii : 75—56 (28—28) 
cu formația R.P.D. Coreene și 89—31 
(40—30) cu selecționata Poloniei. 
Alte rezultate : Bulgaria — Cehoslo
vacia 75—72 (39—33) ; Cuba —
U.R.S.S. 87—62 (40—32). în turneul
final, selecționata României va e- 
volua alături de echipele Cubei. 
U.R'.S.S. și Poloniei.

cadrul competiției 
baschet pentru ju-

Administrația de Stat
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 21 AUGUST 1988 

FAZA I.
EXTRAGEREA 

15 60 54 21.
EXTRAGEREA 

41 19 52 46 29 76. 
FAZA A II-A.

EXTRAGEREA 
69 67 16 17 15 45.

EXTRAGEREA 
36 14 66 5 76 62.

EXTRAGEREA 
55 19 87 54 38 61.

EXTRAGEREA 
21 67 39 71 29 26.

EXTRAGEREA 
58 45 72 22 3 88.

EXTRAGEREA 
24 16 1 7 35 11 29.

I ! 39 49 25 28 62
A II-A : 30 70 16

A III-A : 48 26 86
A IV-A : 61 11 47
A V-A : 50 14 53
A VI-A : 80 18 22
A VII-A : 64 79 6
A VIII-A: 61 10

17; 19, DOINA (16 35 38) — 15; 17; 19.
• Aventurile cavalerului albastru: 
DOINA — 9; II; 13.
• Păstreză-mă doar pentru tine : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
la grădină — 20,45. VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Flăcări pe comori : POPULAR 
(31 15 17) - 15; 17; 19.
• Duminică in familie : BUZEȘTI 
(50 43 58 )— 15; 17; 19.
• Actorul și sălbaticii: UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
• Vulcanul stins : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• A16, aterizează străbunica: CO-
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Mesagerul invincibil: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; II; 13,15; 15.30; 
17,45; 20.
• Johann Strauss, regele nelncoronat 
al valsului: FAVORIT (45 31 70; — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Sintem cinci:
— 9: 11,15; 13.30;
• Domnișoara 
NOI (15 61 10) — 
17,45; 20.
• Omul de pe bulevardul Capucinilor: 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, la grădină - 20,45.
• Călărețul cu eșarfă albă: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Incoruptibilul de la etajul XIX: 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 
19.
• Locuri tn inimă — 15: 17; 19, 
Program de vacanță. Perimbaba, 
ztna bună — 9; 11; 13; PACEA 
(71 30 85).
• Noile povești ale Șeherezadei:
FI’OREASCA (33 29 71) — 9; 12; 15;
18.

VICTORIA (16 28 79)
15,45: 18; 20
Jlaojlao: TIMPURI 
9; 11; 13,15; 15,30;
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
Cu prilejul sărbătorii naționale a României — ziua eliberării 

de sub jugul fascist, cea de-a 44-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste 
România, întregului popor frate român cordiale felicitări și cele 
mai bune urări.

Comuniștii, oamenii muncii din Uniunea Sovietică, realizlnd con
secvent linia de restructurare, reînnoire revoluționară a societății, 
acordă o atenție deosebită adincirii conlucrării cu țările socialiste 
— direcție prioritară a politicii externe sovietice. Noi clădim rela
țiile cu România, cu poporul său muncitor pe baza trainică a egali
tății și respectului suveranității, avantajului reciproc, solidarității 
internaționale, răspunderii față de oamenii muncii din țările noas
tre, față de cauza generală a socialismului și păcii.

U.R.S.S. și Republica Socialistă România dispun de un puternic 
potențial de colaborare in vederea rezolvării sarcinilor fundamen
tale ale socialismului, a ridicării nivelului de trai al oamenilor. 
Eforturile comune îndreptate spre înfăptuirea ințelegerilor reali
zate ca urmare a convorbirilor sovieto-române la nivel înalt, din 
mai 1987, servesc folosirii cit mai depline a acestui potențial. Un 
rol important in dezvoltarea legăturilor reciproce îl joacă integrarea 
economică socialistă, spre adincirea și perfecționarea căreia este 
orientată in prezent activitatea organizației noastre colective — 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Uniunea Sovietică și România participă activ la elaborarea și 
Înfăptuirea politicii dinamice, plină de inițiativă a țărilor socialiste, 
care a căpătat o nouă dezvoltare in hotăririle Consfătuirii recente 
a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Ne exprimăm convingerea că România socia
listă, acționind împreună cu U.R.S.S., cu celelalte state aliate, va 
aduce și in continuare contribuția activă la afirmarea noii gîndirt 
politice in lumea contemporană, la cauza dezarmării, la înaintarea 
procesului general european.

Urăm comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din România fră
țească succese in realizarea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.. in dezvoltarea economiei și ridicarea bunăstării poporu
lui, fericire și prosperitate.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al tntregului popor bulgar și al nostru personal, 
vă adresâm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, poporului frate român cele mai călduroase feli
citări și urări cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a eliberării țării 
de sub dominația fascistă.

Insurecția națională antifascistă de la 23 August 1944, înfăptuită 
sub conducerea Partidului Comunist Român și cu sprijinul hotărî- 
tor al armatei sovietice, a marcat victoria luptei poporului român 
tmpotriya fascismului și a deschis calea transformărilor radicale, 
politice și social-economice, ale societății române.

Urmărim cu interes și ne bucurăm sincer de succesele și cuce
ririle obținute in făurirea societății socialiste in România prietenă 
și vecină.

Anii construcției socialismului au devenit ani de cotitură și în 
dezvoltarea colaborării bulgaro-române. Relațiile noastre bilate
rale. întemeiate pe principiile marxism-leninismului șl ale inter
naționalismului socialist, s-au ridicat la un nou nivel. Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România contribuie ac
tiv. in lumina noii gindiri politice, la înfăptuirea politicii externe a 
țărilor comunității socialiste, precum și la dezarmare, la consoli
darea păcii in lume. In condițiile noilor tendințe constructive, de 
dialog și de colaborare In Balcani, conlucrarea bulgaro-română și 
inițiativele noastre comune dobindesc dimensiuni și perspective 
mal largi.

Sintem convinși că relațiile de prietenie și colaborare între 
partidele, țările și popoarele noastre vor 'continua să șe dezvolte 
si pe viitor in interesul reciproc, valorificind și mai larg posibili
tățile existente, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și 
socialismului.

în ajunul luminoasei dumneavoastră sărbători, vă exprimăm, 
încă o dată, urările noastre tovărășești de noi succese in înfăp
tuirea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, in edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru prosperitatea poporului român prieten.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

— a 44-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă — adresăm poporului frate 
român, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România șl dum
neavoastră personal salutări cordiale și cele mai bune urări, din 
partea poporului polonez, a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, a Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Populare Polone.

în anii construcției socialiste, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a Înfăptuit mari transformări revo
luționare in toate domeniile vieții sociale, economice și culturale, 
asigurind un ritm înalt de dezvoltare a industriei și agriculturii, 
întărind poziția internațională a României.

Dorim să subliniem cu satisfacție că, în acești ani, s-au dezvol
tat pe multiple planuri și s-au întărit colaborarea polono-română, 
conlucrarea dintre partidele noastre, prietenia cu vechi tradiții din
tre cele două popoare.

Sintem convinși că aceste legături strinse de colaborare și 
prietenie se vor dezvolta continuu in interesul construcției socia
lismului in ambele țări, vor contribui la întărirea alianței și con
lucrării dintre statele socialiste în toate domeniile, la ’■ealfzarea de 
progrese in lupta pentru pace, securitate internațională, dezarmare 
și colaborare pașnică in lume.

în această zi de sărbătoare, urăm poporului frate român noi 
șuccese pe calea dezvoltării socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

ZBIGNIEW MESSNER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, in nu
mele Partidului Comunist Chinez, al guvernului și poporului chi
nez. precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român cele 
mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări.

Ziua de 23 August 1944 constituie o importantă cotitură în isto
ria României. Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul 
român a înfăptuit insurecția armată, a răsturnat dominația fas
cistă și a deschis era nouă a construcției socialiste în România. 
După eliberare și in special in ultimii peste douăzeci de ani, po
porul român, condus de Partidul Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, construiește socialismul în conformitate 
cu condițiile concrete ale țării, iși mobilizează toate energiile, de
pășind greutățile, astfel incit înfățișarea patriei a cunoscut trans
formări uriașe. Poporul chinez se bucură din toată inima pentru 
succesele uriașe obținute de poporul frate român.

Pe arena internațională, România susține cu consecvență princi
piile care guvernează relațiile interstatale, respectarea independen
ței și suveranității naționale, egalității și avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile interne, se opune politicii de forță și dic
tat, se pronunță pentru dezarmare, și in primul rind pentru dezar
marea nucleară, și și-a adus o contribuție activă la destinderea si
tuației internaționale încordate, la apărarea păcii in Europa și in 
lume, bucurindu-se astfel de apreciere din partea opiniei publice 
internaționale.

In decursul îndelungatei lupte revoluționare și in opera de con
struire a socialismului, intre cele două partide, țări și popoare ale 
Chinei și României s-a statornicit o profundă prietenie, oare a re
zistat la încercări timp îndelungat. Intilnirile frecvente care au 
avut loc în ultimii ani intre conducătorii celor două țări au dat un 
impuls puternic dezvoltării neîntrerupte a relațiilor de prietenie 
șl colaborare dintre țările noastre in toate domeniile de activitate.

Dezvoltarea permanentă, stabilă și multilaterală a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre China și România corespunde nu nu
mai intereselor țărilor și popoarelor noastre, dar este și în interesul 
cauzei păcii mondiale și progresului omenirii. Partidul Comunist 
Chinez, guvernul și poporul chinez vor depune, oa Întotdeauna, 
eforturi susținute in această direcție.

ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze

WAN LI
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Poporului Chinez

LI PENG
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Mult stimați tovarăși,
Cu prilejul Zilei naționale — ce-a de-a 44-a aniversare a victo

riei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti
imperialistă din România — vă transmitem dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, 
Guvernului șl întregului popor al Republicii Socialiste România, In 
numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al po
porului Republicii Democrate Germane, cele mai calde salutări și 
cele mai bune urări.

O dată cu eliberarea de sub fascism, la 23 August 1944, a fost 
deschis un nou capitol, plin de semnificații, In istoria României. Sub 
conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a înfăptuit 
de atunci realizări impresionante în construirea socialismului.

Dăm o înaltă apreciere prieteniei frățești și colaborării multila
terale dintre partidele, statele și popoarele noastre. Nutrim pro
funda convingere că relațiile strinse și trainice, în spiritul hotărî- 
rilor și ințelegerilor la cel mai înalt nivel, vor continua să se dez
volte permanent și pe viitor, în toate domeniile vieții sociale. în 
strinsă alianță cu celelalte state ale comunității socialiste, țările 
noastre contribuie activ la înfăptuirea strategiei socialiste de pace, 
pentru înlăturarea pericolului nuclear șl pentru continuarea dina
mică a procesului de dezarmare.

Vă urăm, mult prețuiți tovarăși, dumneavoastră. Partidului Co
munist Român și întregului popor al Republicii Socialiste România, 
succese deosebite in îndeplinirea marilor obiective ale construcției 
socialismului și vă transmitem cele mai bune urări de sănătate și 
prosperitate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
și președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 44-a aniversări a eliberării 
României, vă rog să primiți felicitările noastre cele mal sincere 
și frățești, in numele poporului, al partidului comunist și al Gu
vernului Republicii Cuba.

Aceasta constituie o plăcută ocazie de a vă exprima satisfacția 
noastră pentru rezultatele obținute de poporul frate român in edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și de a 
vă transmite urările noastre de realizări și mai mari in eforturile 
de Înfăptuire a hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Sintem siguri că relațiile de prietenie și colaborare existente 
intre Cuba și România vor continua să »e întărească, in scopul co
mun de a construi socialismul și de a continua lupta pentru men
ținerea păcii in lumea întreagă.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Din partea Partidului Muncitoresc Etiopian, a Guvernului și po
porului Republicii Populare Democrate Etiopia și al meu personal 
doresc să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Parti
dului Comunist Român, Guvernului și poporului Republicii Socia
liste România, calde felicitări cu ocazia celei de-a 44-a aniversări 
a zilei eliberării naționale a României.

Cu prilejul acestei aniversări istorice doresc să reafirm convin
gerea noastră fermă că bunele relații de cooperare multilaterală 
existente intre țările noastre vor continua să se dezvolte in inte
resul și spre binele popoarelor noastre.

îmi este, de asemenea, plăcut să folosesc această ocazie pentru 
a vă exprima cele mai sincere urări de sănătate dumneavoastră 
personal, de prosperitate pentru poporul prieten al Republicii So
cialiste România.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Etiopian, 
Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, 
Comandant suprem al Forțelor Armate Revoluționare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

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

nia, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, comuniștilor și oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
dezvoltare cu succes în continuare, de prosperitate pentru țara 
dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția în legătură 
cu dezvoltarea raporturilor și colaborării dintre Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre țările 
noastre socialiste vecine, precum și dorința de amplificare perma
nentă a acestora și de Întărire a prieteniei dintre popoarele noastre.

STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, do
resc să vă transmit, în numele meu și al națiunii turce, sincere fe
licitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
pentru poporul român urări de progres continuu și prosperitate.

Folosind acest prilej, aș dori, de asemenea, să exprim convin
gerea mea că relațiile de prietenie și cooperare dintre Turcia și 
România se vor dezvolta în continuare, în avantajul reciproc al 
celor două țări.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, îmi face deosebită plăcere să vă adresez in numele gu
vernului și poporului indian, precum și*  în numele meu personal 
cele mal calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările 
noastre se vor amplifica in continuare, în interesul reciproc «l ce
lor două popoare.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate, iar poporu
lui român prieten, progres continuu și fericire.

R. VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, este o mare onoare și un 

privilegiu pentru mine ca, in numele Comitetului Central al Parti
dului ZANU (F.P.), al guvernului și al poporului Republicii Zim
babwe, să vă adresez calde felicitări și salutări frățești, dumnea
voastră personal. Partidului Comunist Român, guvernului și po
porului Republicii Socialiste România.

In momentul cind dumneavoaștră sărbătoriți acest eveniment 
important din istoria țării, noi, cei din Zimbabwe, salutăm reali
zările poporului dumneavoastră sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, exprlmlnd totodată recunoștință pentru 
sprijinul pe care România l-a acordat in trecut și continuă să-l 
acorde țărilor din prima linie și mișcărilor de eliberare din Africa 
australa. Apreciem, de asemenea, interesul României pentru solu
ționarea diferitelor conflicte regionale și internaționale.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința sinceră a Parti

dului ZANU (F.P.), a guvernului și poporului Republicii Zimbabwe 
de a adinei bunele relații statornicite intre cele două partide, gu
verne și popoare.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a vă ex
prima cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, asigurările celei mai 
Înalte considerații.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-secretar și președinte 

al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe —• 
Frontul Patriotic ZANU (F.P.), 

Președintele Republicii Zimbabwe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă sint bucuros să 
vă adresez, in numele meu și al poporului Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste, cele mal sincere felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres ți bunăstare 
poporului român prieten.

Colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții 

de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim dumneavoastră, guvernului și poporului 
român felicitările mele cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socia
liste România. Sper ca relațiile dintre Iran și România să se dez
volte pe baza pozițiilor noastre comune antiimperialiste.

Vă exprim cele mai bune urări ți doresc poporului român pros
peritate și bunăstare.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să folosesc ocazia celei de-a 44-a 
aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă a marelui popor român, pentru a vă exprima 
cele mai bune urări din partea Uniunii Naționale a Forțelor Popu
lare, precum și din partea mea personal.

Fie ca legăturile de frăție care unesc popoarele și partidele 
noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult, în inte
resul dreptății, libertății, al solidarității intre popoare și pentru 
pacea internațională.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general 

al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Cu prilejul zilei de 23 August, cea de-a 44-a aniversare a eli

berării României, zi de glorie pentru Republică, Îmi face plăcere 
să vă transmit cele mai călduroase felicitări dumneavoastră și în
tregului popor român.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Partidului Eliberării Naționale 

din Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să vă transmit fe

licitările mele personale pentru poporul român, iar României, din 
partea poporului american, sincere urări de fericire, pace si pros
peritate.

Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Repuhlicii Socialiste România vă 
transmit cele mal bune urări pentru un viitor fericit al poporului 
român.

Exprim totodată dorința ca relațiile dintre țările noastre să se 
dezvolte, ca și in trecut, in mod pozitiv și sâ contribuie astfel la 
dezvoltarea colaborării in Europa.

RICHARD VON WEIZSACKER
Președintele Republicii Federale Germania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă adresez felicitările mele sin
cere și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

' BEATRIX
Regina Olandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vi 
adresez felicitările mele sincere și cele mai bune urări pentru un 
viitor fericit al poporului român.

KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și guvernului argentinian, precum ți al meu 
personal, tmi este plăeut să vă adresez cele mai sincere urări de 
fericire personală, de prosperitate și fericire pentru tara dumnea
voastră prietenă cu prilejul sărbătorii sale naționale.

RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentlniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Venezuelei, el Guvernului Național ți al 
meu personal, am plăcerea să vă adresez cordialele mele felici
tări cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România.

Folosesc această importantă ocazie pentru a exprima urări de 
prosperitate acestei națiuni prietene și de fericire personală dum
neavoastră.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezueta

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul fiiipinez mi se alătură in a vă transmite, dumneavoas
tră și poporului român, calde salutări și felicitări cu ocazia celei 
de-a 44-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub domi
nația străină.

Cunosclnd noi Înșine dominația străină, Împărtășim deplin senti
mentele de bucurie ale poporului român in legătură cu recucerirea 
libertății. Ca șl alte țări iubitoare de pace, Fillpinele se alătură 
României in eforturile de realizare a Înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

CORAZON C. AQUINO
Președintele Republicii Fillpine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Populare Bangladesh mi se ală
tură in a vă adresa dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guver
nului și poporului român calde salutări și felicitări cu ocazia deo
sebită a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima speranța sin
ceră că legăturile de prietenie și strinsă cooperare existente între 
țările noastre vor continua să «e dezvolte in anii ce vin.

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată 
ți fericire personală, de continuă pace, progres si prosperitate pen
tru poporul român prieten.

HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, doresc să vă adresez dumneavoastră ți, prin 
dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.

Sint încredințat că prietenia și colaborarea dintre țările noastre 
țe vor dezvolta in continuare in avantajul reciproc al celor două 
popoare.

Vă rog să primiți cele mat bune urări de fericire personală, de 
continuă prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România,

J. R. JAYEWARDENE
Președintele Republicii Democratice Socialiste 

Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, permiteți-ml șl vă 
urez, in numele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură și al meu personal, sănătate și fericire, precum și 
bunăstare poporului român.

Cu cea mai inaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură
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PRESA DE PESTE HOTARE DESPRE ÎNSEMNĂTATEA ACTULUI ISTORIC DE LA 23 AUGUST
PENTRU DESTINELE POPORULUI ROMÂN

Presa străină consacră în continuare ample spații 
semnificației actului revoluționar de la 23 August 1944 
ca deschizător de drum nou, socialist in istoria Româ
niei. Este remarcată, îndeosebi, perioada ultimelor 
două decenii de înnoire socialistă, a marilor realizări 
obținute de poporul român sub conducerea parti

dului comunist, a secretarului general - „Epoca 
Nicolde Ceaușescu'’. Articolele inserate de reviste, co- 
tidiane subliniază procesul actual de înnoire a țării, 
a activității în toate domeniile, antrenarea la condu
cere în instituțiile multiple ale democrației muncito- 
rești-revoluționare, practic, a întregului popor.

0 epocă de mărețe Înfăptuiri
Sub titlul „Românii sărbătoresc cu 

mindrie cea de-a 44-a aniversare a 
zilei naționale", revista „EASTERN 
NEWS", care apare la Londra, scrie : 
Ziua de 23 August „oferă națiunii 
române prilejul de a evoca, cu min
drie, idealurile și aspirațiile predece
sorilor săi — unitatea, libertatea și 
independența —, de a sărbători, de 
fiecare dată, cu respect și recunoș
tință, pe marii săi fii care, in mo
mentele hotăritoare ale istoriei po
porului român, cu eforturi politice, 
diplomatice și militare, au știut cum 
să conducă destinele românilor către 
împlinirea dezideratelor lor națio
nale".

Evocind date din istoria poporului 
nostru, în articol se subliniază con
tribuția adusă de România la răz
boiul antihitlerist, care, pe plan 
economic, s-a ridicat la peste 1 
miliard de dolari (la cursul anului 
1938). ceea ce a însemnat de 4 ori 
bugetul țării pentru anul 1937—1938, 
Prin eforturile depuse pe fronturile 
celui dc-al doilea război mondial — 
se relevă — România se situează pe 
locul, patru, după U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie.

In cadrul proeesului revoluționar 
de după victoria de acum 44 de ani 
și in mod special in ultimii 23 de ani 
— scrie „Eastern News" — România 
a înregistrat, mari prefaceri înnoitoa
re, la nivelul întregii societăți. Parti
dul Comunist Român, aplicînd în 
mod creator legile și principiile gene
rale ale socialismului științific la 
condițiile concrete, specifice ale țării, 
a elaborat politica construirii noului 
sistem social in România, desfășu- 
rind o activitate vastă, organizato
rică, ideologică și politico-educativâ, 
de crisare a unei industrii naționale 
moderne, de desăvîrșire a cooperati
vizării agriculturii, asigurind pe 
aceste baze progresul puternic al ști
inței, educației și culturii.

Ca rezultat al aplicării unei politici 
constante de dezvoltare și distribuire 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al țării, au fost 
construite mari platforme industriale 
și întreprinderi în toate zonele țării, 
s-au dezvoltat, noi șl moderne ramuri 
economice. Progrese importante s-au 
înregistrat și în agricultură.

Ca rezultat al politicii științifice 
promovate de partid pe plan eco
nomic, producția industrială este în 
prezent de 120 ori mai mare decît 
in 1945, producția agricolă de peste 
6 ori, venitul național de aproape

Dezvoltarea impetuoasă a economiei românești
Sub titlul „România : Realizări 

mărețe", cotidianul „SON HAVADIS", 
editat la Istanbul, prezintă „cea 
mai mare construcție tehnico-ingine- 
rească realizată pînă in prezent în 
România" — Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, subliniind că acest obiectiv 
a fost conceput și executat în în
tregime cu forțe proprii și că din 
punct de vedere constructiv nu este 
cu nimic mai prejos decît marile 
canale ale lumii : Panama, Suez, 
Moscova-Volga.

Această modernă cale de navigație, 
denumită simbolic „Magistrala al
bastră", scurtează traseul clasic din
tre Dunăre și Marea Neagră, dispu- 
nind de ecluze de mare capacitate, 
de porturi fluviale, la care se adau
gă un mare port maritim.

Acum, după peste 4 ani de la 
intrarea în exploatare a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, se poate 
aprecia că el confirmă în întregime 
rațiunile economice care au stat la 
baza proiectului : asigurarea dezvol
tării și modernizării transporturilor 
navale interne, cit și efectuarea de 
operațiuni de trafic internațional de 
mărfuri în condiții mult mai rapi
de și mai avantajoase decît pe 
vechiul traseu al Dunării, arată 

33 ori. iar retribuțiile au crescut de 
peste 13 ori.

După al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, pe baza 
inițiativelor și sub conducerea secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a fost pus în 
aplicare un larg sistem <je măsuri 
menit să îmbunătățească organizarea 
și conducerea societății, pentru creș
terea participării active a maselor, 
deținătoare ale puterii. în elaborarea 
și implementarea programelor pri
vind dezvoltarea societății românești.

Reflectînd amplele transformări 
înregistrate de societatea româneas
că, statul și-a perfecționat în mod 
constant activitatea. A fost îmbu
nătățit sistemul democrației munci
torești, atit la nivelul unităților eco
nomice, sociale, culturale, de învă- 
țămînt de bază, cit și la nivelul orga
nismelor naționale, inclusiv sistemul 
legislativ.

Pe aceste baze — relevă revista — 
societatea românească a creat un 
cadru favorabil afirmării directe a 
personalității fiecărui om al muncii, 
atit in domeniile economic și social- 
politic, cit și în cel cultural-artistic.

Pe baza realizărilor obținute pînă 
în prezent, au fost elaborate progra
me de dezvoltare in perspectivă, cu 
accent pe factorii intensivi și de ca
litate ai creșterii eficienței econo
mice. tn acest scop, eforturile -sînt 
concentrate către aplicarea pe scară 
largă a rezultatelor cercetării știin
țifice și progresului tehnic contem
poran, prin folosirea noilor tehno
logii, mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, mașinilor și 
utilajelor de inaltă eficiență.

îndeplinirea prevederilor cuprinse 
în documentele de partid și de stat, 
care iși găsesc materializarea in cel 
de-al 8-lea plan cincinal, 1986—1990, 
reprezintă o premisă esențială pen
tru atingerea, in 1990, a obiectivului 
strategic elaborat de cel de-al 
XlII-lea Congres al P.C.R., de tre
cere a României la un stadiu supe
rior — de țară socialistă mediu 
dezvoltată.

„Eastern News" scrie, apoi: „Fiind 
conștienți de faptul că realizarea 
marilor sale idealuri de progres și 
civilizație sînt string legate de men
ținerea păcii și de promovarea de 
relații de largă colaborare internațio
nală, oamenii muncii din România se 
pronunță permanent pentru traduce
rea în viață a aspirațiilor fun

cotidianul turc, adăugind că în acest 
interval prin canal au trecut nume
roase nave românești și străine, că 
pe această cale au fost transportate 
ptnă în prezent milioane de tone de 
mărfuri.

Canalul Dunăre-Marea Neagră 
rămîne cea mai vastă lucrare 
concepută și realizată in România, 
subliniază „Son Havadis".

Același ziar consacră un articol 
metroului bucureștean, care, se ara
tă, asigură o mare parte din nece
sarul de transport al capitalei Româ
niei și căruia i se adaugă noi linii.

După o serie de date semnificative 
pentru această mare lucrare, „Son 
Havadis" subliniază că, incadrindu-se 
armonios in noua urbanistică a ora
șului București. metroul nu este 
numai o operă tehnică, ci și o reali
zare arhitectonică.

„Impetuoasa dezvoltare a chimiei 
românești" este reflectată intr-un 
articol cu acest titlu, publicat de 
ziarul „THE ECONOMIC TIMES", 
din India.

„România contemporană — se 
arată in articol — prezintă imaginea 
unei țări cu un ritm înalt de dez
voltare economică, remarcindu-se 
printre țările care au un program 

damentale ale omenirii in cadrul re
lațiilor internaționale. Vocația de 
pace a națiunii române este o ex
presie a politicii externe actuale a 
României și, în același timp, a ex
perienței ce decurge din istoria sa 
multimilenară.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au considerat 
întotdeauna că relațiile dintre state 
trebuie să se bazeze pe principiile 
egalității, respectării independentei 
naționale și suveranității, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, dreptului fiecărei na
țiuni de a-si alege liber calea de 
dezvoltare, fără nici un amestec din 
afară.

Atașamentul profund al poporului 
român față de cauza unei lumi. a 
păcii, a înțelegerii și colaborării paș
nice este confirmat de întreaga acti
vitate pe care țara o desfășoară pe 
plan international, materializat prin 
numeroase luări de poziție, inițiative 
și propuneri, care urmăresc reali
zarea acestor obiective majore".

„Sint foarte semnificative în 
acest sens propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu. din decembrie 
1982, referitoare la începerea de ne
gocieri directe intre statele partici
pante Ia cele două alianțe militare ; 
«Declarația- din 1983, care cere 
-oprirea măsurilor luate de fiecare 
parte de a amplasa noi rachete nu
cleare» ; inițiativa șefului statului 
român prin care s-a. cerut țărilor eu
ropene direct afectate de amplasarea 
noilor rachete și in general de situa
ția care s-a creat astfel de a se in- 
tilni pentru a discuta această pro
blemă și pentru a-și asuma respon
sabilități crescinde in lupta împotri
va amplasării acestor rachete, pen
tru lichidarea lor".

Revista britanică scrie In înche
ierea acestui articol :

„A 44-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
găsește poporul român hotărît și an
gajat cu toate forțele și capacitatea 
sa creatoare, pentru realizarea im
portantelor obiective ale celui de-al 
XlII-lea Congres și ale Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român. în vederea construirii socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în România, pentru promovarea 
unei politici externe de largă colabo
rare și pace cu toate națiunile lumii".

pe termen lung de dezvoltare a 
științei și tehnologiei, domenii vitale 
pentru progresul economic și social. 
Ea deține in prezent un amplu po
tențial de cercetare și inginerie teh
nologică, acoperind, practic, toate 
domeniile științei și tehnologiei mo
derne, potențial capabil să rezolve 
cele,mai complexe probleme ale 
progresului general al țârii. A fost 
creată o industrie națională moder
nă. in cadrul căreia chimia și petro
chimia înregistrează ritmuri de dez
voltare dintre cele mai ridicate".

Ramură in plină dezvoltare, diver
sificată și modernizată, chimia 
românească a înregistrat o creștere 
semnificativă față de 1965, in această 
perioadă fiind puse in funcțiune 
numeroase obiective ale industriei 
chimice și petrochimice. Totodată, 
se arată că România exportă în pre
zent produse chimice și petrochi
mice intr-o serie întreagă de țări 
ale lumii, de pe toate continentele.

S-a dezvoltat pe un plan larg 
cercetarea științifică, subliniază zia
rul. Un rol esențial in această pri
vință l-a avut academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. a cărei 
contribuție la progresul chimiei, la 
aprofundarea cunoașterii științifice, 

în general, la definirea modalităților 
de punere în valoare a rezultatelor 
cercetării în folosul popoarelor, al 
progresului și păcii este larg cunos
cută.

Domnia sa se distinge, deopotrivă, 
printr-o vastă activitate în sfera or
ganizării și coordonării muncii pe 
tărim științific, educațional și cultu
ral. Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național al Științei și Învățămîntii- 
lui, coordonează și îndrumă nemij
locit întreaga activitate științifică 
din România, avind un rol de seamă 
in dezvoltarea și conducerea școlii 
românești de chimie.

Deschizător de noi direcții crea
toare în cercetarea fundamentală și 
aplicativă. în orientarea întregii cer
cetări științifice și tehnologice din 
România, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a îmbogățit știința 
țării sale cu o operă de remarcabilă 
însemnătate. Prin lucrările teoretice 
și practice în domeniul chimiei, aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu își înscrie numele în rîn- 
dul marilor personalități ale științei.

Sub. directa sa îndrumare, au fost 
create in România unități științifice 
moderne, a sporit considerabil nu
mărul laboratoarelor dotate la nive
lul cerințelor mondiale, s-a trecut la 
formarea cadrelor din cercetare în 
spiritul unei pregătiri temeinice, s-a 
realizat integrarea științei cu pro
ducția și invățămintul.

Sub titlul „Dinamismul industriei 
chimice românești", revista „CBI 
NEWS" a Confederației industriei 
britanice a publicat un articol in 
care se subliniază că „industria chi
mică este unul dintre sectoarele 
economiei românești cu cel mai 
înalt ritm de dezvoltare, a cărui 
pondere în totalul producției a cres
cut de la 6,7 la sută în 1965 la circa 
20 la sută în prezent".

în ultimii ani, se arată, industria 
chimică a fost orientată spre ramu
rile moderne. în special petrochimia, 
care valorifică in mod eficient re
sursele de materii prime de care 
dispune România. Creșterea și di
versificarea susținută a industriei 
petrochimice situează astăzi Româ
nia pe o poziție comparabilă cu cea 
a țărilor dezvoltate in acest dome
niu. Au fost create, totodată, noi 
subramuri de producție, cum ar fi 
industria firelor și fibrelor chimice, 
a catalizatorilor, rășinilor sintetice, 
coloranților și pigmenților, produse
lor fotosensibile. reactivilor de înaltă 
puritate, chimiei de sinteză fină etc.

Ritmurile înalte de dezvoltare 
atinse — se subliniază în articol — 
se datoresc mai ales lărgirii și mo
dernizării bazei tehnico-materiale 
și tehnologiilor. în 20 de ani, din 
1965 pînă în 1985, în industria chi
mică românească a fost pus in 
funcțiune un impresionant număr de 
capacități noi de producție, efortul 
principal fiind îndreptat spre secto
rul petrochimiei.

Se arată, de asemenea, că un rol 
determinant l-a avut, în egală mă
sură, cercetarea științifică. România 
dispunînd de un important potențial 
uman și material în acest domeniu. 
Aplicarea în producție a rezultatelor 
cercetării și ingineriei tehnologice 
proprii s-a soldat cu un grad ridicat 
de înnoire și modernizare a produ
selor și tehnologiilor. De altfel, se 
relevă, aproape întreaga producție a 
industriei petrochimice românești 
este bazată pe tehnologii moderne, 
autohtone.

Diversificarea și dinamismul pro
ducției industriei chimice românești 
s-au reflectat corespunzător in creș
terea volumului comerțului exterior 
al țării. Astfel, se arată că, începind 
cu anul 1965, balanța comercială în 
această ramură a fost permanent 
excedentară.

România exportă produse chimice 
și petrochimice in peste 100 de țări, 
în același timp, industria româneas
că realizează utilaje și instalații 
chimice complexe. România fiind 
cunoscută și din acest punct de ve
dere ca un exportator important, 
între altele, se amintește, România 
a construit prin cooperare diverse 
capacități de producție în domeniile 
chimiei și petrochimiei întt-o serie 
de țări.

Se construiește masiv in
„Din vara anului 1965, cînd a avut 

loc Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, România este 
străbătută de un suflu nou, pe 
care il datorează președintelui țării, 
Nicolae Ceaușescu ; munca întregu
lui popor este potențată de un curent 
de gîndire proaspătă, curajoasă, 
profund științifică, ce a făcut să se 
întroneze o atitudine nouă, de înaltă 
responsabilitate față de resursele 
materiale și umane ale țării", scrie 
săptămînalul „THE TIDE", din Ban
gladesh. în articolul intitulat „A 
construi pentru oameni". A început 
și s-a intensificat lupta pentru dina
mizarea ritmurilor economice, pentru 
progresul multilateral al patriei. în 
același timp, poporul român a înscris 
în cartea muncii sale nenumărate 
dovezi de abnegație patriotică, de 
eroism — se arată, în continuare.

Se relevă, astfel, că „Realizările 
obținute de România în cei peste 23 
de ani de cind in fruntea țării se află 
președintele Nicolae Ceaușescu sînt 
mărturii edificatoare ale vastei acti
vități desfășurate de Partidul Comu
nist Român — care, in acești ani. a 
devenit centrul vital al întregii socie
tăți —. ale creșterii rolului său po
litic conducător, ale capacității sale 
imense de a pune în mișcare ener
giile creatoare de care dispune națiu
nea română. Ele sint, totodată, 
mărturii, edificatoare ale clarviziu- 
nii politice, proprii președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ale marii sale ca
pacități de a desprinde concluzii

înaltă răspundere față de prezentul 
și viitorul omenirii

într-un articol, „Politica externă 
pusă in slujba păcii", ziarul portu
ghez „O COMERCIO DO POR
TO", cotidian de largă circulație 
în Portugalia, scrie : România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
considerat întotdeauna că la baza 
relațiilor dintre state trebuie să se 
afle principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
de a-și alege liber calea dezvoltării, 
fără nici un amestec din afară.

Pornind de la datele generale ale 
evoluției situației mondiale actuale, 
care continuă să se mențină deosebit 
de gravă și complexă, România con
sideră că problema fundamentală â 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea hotărîtă 
la dezarmare, in primul rind la 
dezarmare nucleară, apărarea drep
tului suprem al oamenilor la pace, 
la existență liberă și demnă. în acest 
sens, România a prezentat în cadrul 
forurilor de negocieri pentru dezar
mare — inclusiv la sesiunile speciale 
ale Adunării Generale ă O.N.U. — un 
program complex de propuneri, de 
larg interes.

„O Comercio do Porto" eviden
țiază, totodată, acțiunile și inițiati
vele președintelui Nicolae Ceaușescu 
in domeniul soluționării problemelor 
subdezvoltării și edificării unei noi 
ordini economice mondiale ca cerin
ță imperativă a timpurilor noastre, 
pronunțindu-se pentru organizarea 
unei Conferințe internaționale în 
cadrul O.N.U., în condițiile partici
pării, cu drepturi egale, a țărilor 
dezvoltate și a celor în curs de dez
voltare, pentru a se ajunge la solu
ții reciproc acceptabile in proble
mele economice, inclusiv in ce pri
vește soluționarea globală a datorii
lor externe.

în final se arată t în concepția 
României, problematica vieții inter
naționale contemporane comportă un 
mod nou de gîndire și abordare a 
relațiilor, in centrul cărora trebuie 
să stea necesitatea dezvoltării eco
nomice și sociale egale a tuturor 
popoarelor, dezvoltarea puternică a 
științei și culturii, a umanismului 
nou, a democrației, climat în care 
popoarele să-și poată afirma cu pu
tere voința lor de a trăi libere și 
independente. In mod prioritar, tre
buie să se asigure participarea acti

profunde din istoria poporului 
român, de a analiza multilateral, cu 
mijloace științifice, realizările de azi 
ale țării și cerințele viitorului".

în continuare, săptăminalul din 
Bangladesh pune in evidență faptul 
că in această perioadă s-au ridicat 
importante obiective economice, cum 
sint barajul Vidraru, autostrada peste 
masivul Făgăraș — „Transfâgărăsa- 
nul“, metroul din București și Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, toate 
fiind realizări care au putut fi obți
nute „datorită sprijinului unei eco
nomii puternice si moderne", cum 
este economia românească.

Se construiește masiv, în România, 
subliniază publicația. S-au ridicat fa
brici moderne în toate județele. în 
mare, construcțiile de acest fel s-au 
încheiat. România are azi o indus
trie puternică și modernă, dotată cu 
mijloace tehnice la nivel mondial. Se 
construiește pentru oameni. Se „taie" 
noi canale de irigații. în cadrul unui 
vast program de transformare a na
turii. Se înalță locuințe. Pînă în pre
zent, s-au mutat in case noi peste 
80 la sută dintre locuitorii României. 
Se modernizează localitățile urbane 
și rurale. Orașele își schimbă înfăți
șarea, devin de nerecunoscut. însăși 
capitala țării trece prin mari trans
formări de natură să-i confere o în
fățișare nouă, competitivă pentru 
mileniul al treilea. Președintele 
Nicolae Ceaușescu conduce direct în
făptuirea tuturor acestor ample pro
grame de construcții. Numele lui 
este legat de numeroase ctitorii. Este 

vă la soluționarea acestor probleme 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
în curs de dezvoltare și nealiniate 
care formează majoritatea lumii.

Este cunoscută contribuția Români
ei, a președintelui Nicolae Ceaușescu 
la afirmarea, in lumea contempora
nă. in relațiile dintre state, a unei 
conduite întemeiate pe egalitate îh 
drepturi, pe neamestec în treburile 
interne, pe nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța — se 
subliniază într-un articol publicat 
de ziarul „AL IRAQ", sub titlul 
„23 August — Ziua națională a 
României".

De 23 de ani de cînd în fruntea sa 
Se află președintele Nicolae Ceaușescu, 
România promovează o politică ex
ternă activă, dinamică. Este semni
ficativ că pe prim plan in concepția 
românească de politică externă sînt 
situate principii de etică internațio
nală ce au devenit, azi, valori uni
versale. Numitorul comun al acestor 
noi principii menite să guverneze, 
pe o bază democratică, de justiție și 
echitate, relațiile dintre state il con
stituie independenta națională. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a subli
niat că unui popor independenta ii 
este tot atit de necesară ca aerul și 
apa.

După ce relevă că „izvorul acestei 
concepții sănătoase și realiste il con
stituie ’tumultuoasa istorie milenară 
a poporului român", articolul trece 
în revistă principalele momente ale 
luptei pentru independență a româ
nilor, subliniind că, atunci cind norii 
grei ai fascismului, care au acoperit 
cerul Europei și al lumii întregi. Ia 
sfîrșitul deceniului al patrulea, au 
amenințat independența României, 
în apărarea ei s-au ridicat toate 
forțele progresiste și democratice din 
țară, in frunte cu Partidul Comu
nist Român.

La 23 August 1944 această mare 
luptă națională a fost încununată de 
succes. Guvernul miiitaro-fascist a 
fost doborit. iar armata română, 
alături de cea sovietică și celelalte 
forțe ale coaliției antifasciste, s-a 
acoperit de glorie in războiul anti
hitlerist — relevă ziarul irakian.

De aceea, concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu despre relațiile 
internaționale in lumea contempora
nă — evidențiază „Al Iraq" — 
consacră un loc de cea mai mare 
Însemnătate independenței. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a relie

România
prezent pretutindeni acolo unde se 
construiește, unde se ridică noi edi
ficii.

„Se construiește pentru oameni. 
S-au împlinit, in acești ani rodnici 
ai . Epocii Nicolae Ceaușescu», visuri, 
năzuințe și idealuri milenare. Au ro
dit idei care, de-a lungul vremurilor, 
s-au născut in mințile luminate ale 
unor mari patrioți. dar nu au putut 
fi înfăptuite, pentru că poporul nu 
a avut deplina posibilitate de a se 
exprima pe sine, de a da întreaga 
măsură a puterii sale de muncă, a 
capacității sale de creație. Ceea ce 
poporul român a înfăptuit-în acești 
peste 23 de ani, de cind este condus 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
altădată nti se putea", subliniază, 
in concluzie, „The Tide".

Oricine studiază experiența româ
nească în domeniul dezvoltării econo- 
mico-sociale va sesiza, de la bun în
ceput. ca element distinctiv, rolul 
deosebit acordat științei, ca factor de 
progres multilateral al țării. O do
vedește dezvoltarea accelerată a 
României din cei 23 de ani. de 
cind la conducerea partidului și 
a statului se află președintele 
Nicolae Ceaușescu. O dovedește fap
tul că. la sfîrșitul actualului plan 
cincinal, respectiv în anul 1990, 
România va atinge obiectivul strate
gic propus pentru această perioadă 
istorică, și anume acela de a deveni 
o țară socialistă mediu dezvoltată — 
scrie ziarul indian „THE STATES
MAN". in articolul „Știința in slujba 
dezvoltării și progresului".

fat. cu forța gindirii sale novatoare, 
că a trecut vremea politicii imperia
liste, de dictat, de amestec in tre
burile interne ale altor state, că 
astăzi se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a fi libere și 
independente. în relațiile cu țările 
socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, cu statele capitaliste dez
voltate. in tratatele și documentele 
încheiate în cadrul forumurilor in
ternaționale, România se afirmă ca 
o militantă activă și consecventă îm
potriva vechiului sistem de relații 
internaționale.

Glasul acestei țări se face puterfic 
auzit și împotriva încercărilor de 
împărțire a lumii în sfere de influ
ență, a „dreptului forței", a încălcă
rii drepturilor și demnității popoa
relor. Președintele Nicolae Ceaușescu 
este promotor al unei politici noi, 
al unui climat care să conducă la 
afirmarea liberă, independentă și 
suverană a fiecărui stat.
„Președintele României, 

Nicolae Ceaușescu, prezintă lumii un 
program realist privind dezvoltarea 
echilibrată a economiei mondiale" 
este titlul unui articol publicat 
de ziarul „NEW LIBERIAN", în 
care se arată : Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. conducător 
clarvăzător al țării sale, este în 
același timp un militant neobosit 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Președintele României — continuă 
ziarul liberian — nu numai că a re
levat bazele unor schimbări struc
turale pentru îmbunătățirea actua
lului sistem de relații economice, 
dar a indicat și căile de realizare a 
unui asemenea deziderat fundamen
tal. Șeful statului român consideră 
că. în prezent, se impune o soluțio
nare radicală a problemei datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care să ducă la reglementarea 
globală a acesteia.
în Condițiile actualei vieți internațio

nale — se subliniază in încheiere — 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură de o largă autoritate mon
dială. întilnirile sale cu lideri din 
statele africane și asiatice aduc o 
contribuție de prestigiu la reglemen
tarea problemelor țărilor în curs de 
dezvoltare. Ia întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare ale României 
cu aceste țări, la edificarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Manifestări consacrate marii
Prin manifestări diverse, incluzind conferințe de presă, expoziții de 

carte și fotografii, gale de filme, seri culturale românești, este cinstită 
peste hotare marea sărbătoare națională a poporului nostru. Cu aceste 
prilejuri, este evidențiată semnificația victorioasei revoluții de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și sint înfă
țișate succesele obținute in toate domeniile de poporul român in anii 
construcției socialiste, in special după Congresul al IX-lea al P.C.R.

sărbători naționale a poporului român

MOSCOVA. — La Clasa sindicatelor 
din Moscova a avut loc, luni, o adu
nare festivă a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala sovie
tică dedicată sărbătorii naționale a 
poporului român.

Au luat parte G. S. Tarazevici, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., G. G. Ve
dernikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentanți ai con
ducerilor unor secții ale C.C. al 
P.C.U.S.. ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe. Ministerului 
Apărării și altor instituții centrale 
sovietice, membri ai Prezidiului 
Uniunii asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S.. ai 
unor organizații de masă și obștești, 
ai unor colective de muncă, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Moscova, 
Ion Bucur, precum și delegația Aso
ciației de prietenie româno-sovietică.

In cuvântările rostite cu acest pri
lej, A. I. Lazarev, vicepreședinte al 
Conducerii Centrale a Uniunii aso
ciațiilor sovietice de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, ad
junct al ministrului construcțiilor de 

mașini pentru industriile grea, trans
porturilor și energeticii, și ambasa
dorul țârii noastre in U.R.S.S. au în
fățișat semnificațiile multiple ale 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an
tiimperialistă din România de la 23 
August 1944, care a deschis o eră 
nouă in istoria multiseculară a po
porului român, a condus la materia
lizarea năzuințelor sale de indepen
dență, libertate și dreptate socială. 
Vorbitorii au amintit împrejurările 
istorice in care a fost înfăptuit ac
tul de la 23 August 1944. sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
și au evidențiat bătăliile eroice pur
tate de armata română pentru eli
berarea deplină a teritoriului țării 
noastre, participarea activă a Româ
niei, alături de armata sovietică, de 
forțele armate ale celorlalte țări ale 
coaliției antifasciste, la lupta pen
tru zdrobirea mașinii de război 
hltleriste, luptă in care poporul ro
mân s-a angajat cu toate forțele sale 
materiale și umane și a plătit un 
greu tribut de singe.

Au fost trecute în revistă preface
rile revoluționare care s-au produs 
în viața României în perioada care 
a trecut de la 23 August 1944, în
deosebi după Congresul al IX-lea al 

P.C.R. S-a evidențiat că poporul 
român este angajat in prezent in
tr-un amplu efort de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. de transpunere in viață a 
programelor și hotărîrilor adoptate 
de Congresul al XlII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.

în cuvîntările rostite s-au relevat 
bogata și dinamica activitate inter
națională a partidului și statului 
nostru, inițiativele și demersurile în
treprinse de România, personal de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pen
tru depășirea încordării din viața 
internațională, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nuclea
re, pentru reglementarea pe cale 
politică a tuturor conflictelor și di
ferendelor, pentru edificarea noii 
ordini economice mondiale, pentru 
făurirea unei lumi a colaborării, în
țelegerii, păcii și securității.

A fost exprimată profunda satis
facție in legătură cu întărirea și dez
voltarea continuă a raporturilor de 
prietenie și conlucrare rodnică, re
ciproc avantajoasă, dintre România 
și Uniunea Sovietică, reliefîndu-se 
că. un rol determinant în stimularea 
colaborării pe multiple planuri din
tre cele două țări l-au avut con
vorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail Gor- 
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

în continuare a avut loc un frumos 
spectacol muzical coregrafic, sus
ținut de artiști de frunte din Uniu
nea Sovietică.

BEIJING. — Sub auspiciile Asocia
ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea, Asociației de priete
nie China-România, precum și ale 
guvernului municipal din Beijing, a 
avut loc o întilnire prietenească, la 
care a luat cuvîntul Liu Gen Ying, 
vicepreședinte al Asociației de priete
nie a poporului chinez cu străină
tatea.

Dind glas sentimentelor de satis
facție și bucurie ale poporului chinez 
față de realizările obținute de po
porul român, vorbitorul a subliniat 
că între România și China s-a sta
tornicit și se dezvoltă o prietenie 
trainică, în care cele două popoare 
s-au sprijinit reciproc și au colabo
rat fructuos in toate domeniile de 
activitate.

SOFIA. — In orașul Tolbuhin din 
R.P. Bulgaria a avut loc o adunare 
festivă in cadrul căreia vorbitorii au 
relevat importanța istorică a victo
riei de la 23 August 1944, puternica 
dezvoltare social-economică a Româ
niei in anii construcției socialiste. 
Au fost evidențiate in mod deosebit 
succesele remarcabile înregistrate de 
poporul român în perioada de după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. de cind in fruntea partidului 
și statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Evocind evoluția mereu ascendentă 
a relațiilor de prietenie dintre po
poarele român și bulgar, vorbitorii 
au scos în evidență rolul determi
nant pe care îl au întilnirile și con
vorbirile devenite tradiționale dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Todor Jivkov. care de fie
care dată au dat noi impulsuri și au 
situat colaborarea și conlucrarea din
tre cele două partide, țări și popoa
re pe baze trainice, concrete și de 
lungă durată.

PRAGA. — într-o unitate militară 
din localitatea Havlickuv Brod din 
R.S. Cehoslovacă a fost organizată 
o întilnire cu cadre și militari in 
termen. în expunerile prezentate au 
fost evidențiate semnificația actului 
istoric de la 23 August, precum și 
realizările poporului român in con
strucția socialismului, momente ale 
relațiilor româno-cehoslovace. aspec
te din viața și activitatea militarilor 
armatei Republicii Socialiste Româ
nia.

Totodată, au fost depuse coroane 
de flori la monumentul din localita
te al eroilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă. La ceremo
nie au fost prezenți reprezentanți ai 
conducerii organelor locale de partid 
și de stat, militari, pionieri, tineri, 
reprezentanți ai ambasadei române.

BUDAPESTA. — Cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii So
cialiste România, Ambasada ro

mână din Ungaria a depus o co
roană de flori la monumentul și 
mormintețe celor 11 000 de ostași ro
mâni din cimitirul Rakosliget, că
zuți pentru eliberarea Budapestei. 
Cu același prilej, au mai fost de
puse, din partea ambasadei, coroane 
și jerbe de flori la monumentele și 
mormintele . ostașilor români din 
Szeged, Debrețin, Hajduboszormeny, 
Nyiregyhaza, Miskolc și Gyor.

în încleștarea cu forțele fasciste, 
armata română a luptat pe terito
riul R.P.U., alături de armata so
vietică, cu un efectiv de 210 000 mi
litari, aducind o jertfă de peste 
42 000 de soldați și ofițeri.

DAMASC. — La centrul cultural 
arab din Damasc a avut loc o adu
nare festivă. Abdel Razzak Ajoub, 
membru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Asociației de prietenie 
Siria-România, a evocat profunda 
semnificație a evenimentului sărbă
torit, marile succese obținute de po
porul român in opera de construire 
a socialismului, îndeosebi în cei 23 
de ani de cînd în fruntea partidului 
și statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tradiționalele ra
porturi de prietenie și colaborare sta
tornicite între România și Siria, in- 
tilnirile de la București și Damasc 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad.

A fost prezentată o expoziție de 
carte social-politică, incluzind la loc 
de cinste lucrări din vasta operă a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii „Imagini din 
România".

Au luat parte cadre ale Comanda
mentului regional, Secției de relații 
externe a Partidului Baas Arab So
cialist, Asociației de prietenie Siria- 
România, un numeros public.

LISABONA. — în municipiul San- 
tarem (Portugalia) a fost inaugurată 
o expoziție de fotografii documentare, 
care prezintă -succesele obținute de 
poporul român de la eliberare oină 
in prezent, și în special în ultimii 23 
de ani. de cind in fruntea partidului 
și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu același prilej, au fost prezehtate 
o expoziție de carte românească și 
una de artizanat românesc și filmul 
documentar „România, Ceaușescu, 
Pace". în cuvîntările rostite la ver
nisaj au fost relevate semnificația 
actului de la 23 August 1944. contri
buția României în războiul antihitle
rist. precum și realizările remarca
bile obținute de poporul român in 
construirea societății socialiste in tara 
noastră. S-a evidențiat politica ex
ternă de pace și colaborare pro
movată de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
bunele relații existente intre Româ
nia și Portugalia, care au la bază 
Tratatul de prietenie și colaborare 
semnat în anul 1975.'
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