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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a tovarășei Elena Ceaușescu, într-o atmosferă

sărbătorească, de înaltă vibrație patriotică,
ieri a avut

'J1 Capitală

ADUNAREA SOLEMNĂ
organizată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.
Marea Adunare Nationaid si Consiliul National al Frontului Democrației
si Unitâtiî Socialiste cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției
de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Poporul român sărbătorește anul
acesta, la 23 August, împlinirea a
45 de ani de la victoria revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă,
care a lichidat pentru totdeauna
dominația imperialistă și a deschis
calea marilor transformări revolu
ționare, asigurării depline a inde
pendenței, suveranității și libertă
ții României. (Aplauze și uraie
puternice, prelungite ; se scan
dează „23 August, libertate ne-a
adus '“).
Aniversăm marea noastră săr
bătoare națională cu realizări re
marcabile în îndeplinirea planuri
lor de dezvoltare economico-socială, cu hotărîrea fermă de a înfăp
tui neabătut Programul partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre înaltele
piscuri ale civilizației comuniste.
(Aplauze și uraie puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“,
„Ceaușescu
și
po
porul !“).
Cu prilejul marii noastre sărbă
tori naționale, adresez, în numele
Comitetului Central al partidului,
al Consiliului de Stat și al meu
personal, cele mai calde felicitări
revoluționare eroicei noastre clase
muncitoare, țărănimii, intelectua

lității, tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, în
tregului nostru popor, care, sub
conducerea
gloriosului
nostru
partid comunist, își făurește liber
și demn destinul de bunăstare și
fericire, înălțînd tot mai sus, prin
muncă entuziastă, plină de abne
gație, edificiul luminos al socialis
mului și comunismului în Româ
nia. (Aplauze și uraie puternice :
se scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul, România — viitorul
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
în existența milenară a poporu
lui nostru, revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944 reprezintă, s-ar putea spune,
cel mai important eveniment, deschizînd pentru prima oară calea
unei adevărate libertăți și indepen
dențe, a trecerii puterii în mîinile
poporului, care a asigurat înfăp
tuirea, sub conducerea Partidului
Comunist Român, a năzuințelor în
tregii națiuni, făurirea celei mai
drepte orînduiri — orînduirea so
cialistă pe pămîntul patriei noas
tre. (Aplauze și uraie puternice ;
se scandează „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mîndria!“).
Tot în vara acestui an se împli
nesc 50 de ani de la începerea, de

fapt, a celui de-al doilea război
mondial — de la agresiunea Ger
maniei hitleriste împotriva diferi
telor state europene, pină la de
clanșarea
războiului
împotriva
Uniunii Sovietice,
Este bine cunoscut că instaura
rea hitlerismului in Germania, a
dictaturilor fasciste în diferite țări,
politica revanșardă, aspirația la do
minația mondială a Germaniei na
ziste au avut un rol determinant
în declanșarea celui mai groaznic
război din cîte a cunoscut pină
atunci omenirea.
Istoria este plină de învățămin
te. Este bine cunoscut că cedările'
și compromisurile în fața fascis
mului și a Germaniei hitleriste nu
au oprit, ci au încurajat agresiunila
și războiul.
De altfel, sînt bine cunoscute
acordul de la Miinchen, sub patro
najul imperialismului englez, și agresiunea împotriva Cehoslovaciei,
ocuparea Austriei și a Poloniei,
precum și dictatul de la Viena, prin
care o parte a teritoriului național
al României a fost predată Unga
riei horthyste.
Este bine de reamintit, în ac
tualele împrejurări politice, despre
faptul că marile puteri nu și-au
respectat angajamentele asumate și
au mers pe calea cedării și com
promisului cu Germania hitleristă.

De asemenea, pactul MolotovRibbentrop nu a oprit agresiunea
— și acum se poate spune, fără
teama de a greși, că de fapt el a
avut un rol negativ, a ușurat reali
zarea planurilor agresive ale Ger
maniei hitleriste.
în aceste împrejurări, au existat
în România cercuri conducătoare
realiste, care s-au opus politicii
Germaniei hitleriste, unii plătind
cu viața lor aceste atitudini.
Trebuie să. spunem însă deschis
că cercurile cele mai reacționare,
fasciste, legjonare s-au pus in slujba
Germaniei hitleriste, trădînd inte
resele propriului popor, iar monar
hia străină a sprijinit și încurajat
trădarea intereselor naționale, fiind
în serviciul cînd al unei mari pu
teri, cînd al alteia.
în aceste condiții, Partidul Co
munist Român, împreună cu alte
forțe muncitorești și patriotice na
ționale au acționat pentru apărarea
intereselor naționale, s-au ridicat
cu hotărîre împotriva fascismului
și războiului, au acordat sprijin, au
protestaț și și-au exprimat solida
ritatea cu poporul austriac, cu po
porul cehoslovac, au acordat un
sprijin activ luptei împotriva răz
boiului și fascismului. (Vii și pu
ternice aplauze).
De altfel, este bine cunoscut că
poporul polonez a rămas singur în
fața agresiunii hitleriste. Țările oc

cidentale, care promiseseră sprijin
și ajutor, țiu au acționat în nici un
fel, demonstrînd ceea ce se spune
în unele țări că „apa de departe
nu stinge focul “, că trebuie să te
bizui pe forțele proprii sau pe
vecinii cei mai apropiați.
După cum este cunoscut, în si
tuația grea de atunci, România a
acordat sprijin prietenesc poporu
lui polonez, neținind seama de pre
siunile și amenințările Germaniei
hitleriste și ale altora.
Este bine să nu se uite toate aceste Împrejurări, pentru că ele
demonstrează cu putere că țări
le mici și mijlocii din Europa pot
conta, în dezvoltarea lor economico-socială, în asigurarea inde
pendenței, nu pe promisiuni ab
stracte, de departe, ci pe forțele
proprii, pe solidaritatea — repet —
a vecinilor și tovarășilor lor de
luptă și idei. (Aplauze puternice,
prelungite.).
Cred că veți fi de acord cu mine
să, adresăm comuniștilor, poporu
lui prieten polonez, care trece prin
împrejurări grele, deplina solida
ritate a comuniștilor, a pQporului
român, împreună cu urarea de a
depăși greutățile, de a asigura
ferm construcția socialismului, in
dependența și suveranitatea depli
nă a Poloniei ! (Aplauze și uraie
puternice, prelungite ; se scandea

ză îndelung „Ceaușescu, România
— pacea și prietenia !“).
După cum este bine cunoscut,
la 1 Mai 1939 partidul nostru a
organizat o puternică manifestare
în sprijinul Cehoslovaciei, împo
triva fascismului, a Germaftiei
hitleriste. Cred că este de datoria
noastră să exprimăm și cu acest
prilej
deplina solidaritate cu
Partidul Comunist din Cehoslova
cia, cu poporul cehoslovac în lupta
pentru socialism, pentru deplina
independență și suveranitate a
Cehoslovaciei ! (Aplauze puternice,
prelungite ; se scandează îndeiung
„Ceaușescu. România — pacea și
prietenia !“).
Aș dori și cu acest prilej să adre
sez comuniștilor din Republica De
mocrată Germană, poporului Re
publicii Democrate Germane de
plina noastră solidaritate și să le
urăm mult succes în realizarea
socialismului în această parte a
Germaniei, ca o dovadă că ur
mează neabătut învățămintele lui
Marx și Engels. (Aplauze pu
ternice, prelungite : se scandează
îndelung „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia !“).
Adresăm, de asemenea, senti
mentele noastre de solidaritate co
muniștilor iugoslavi, popoarelor
Iugoslaviei, care, în 1941, s-au ridi
cat cu arma în mînă împotriva
fascismului, pentru apărarea inde

pendenței și integrității lor. Le
urăm succes âeplin în făurirea so
cialismului, în întărirea indepen
denței și suveranității. Le expri
măm deplina noastră solidaritate !
(Aplauze puternice, prelungite,
uraie; se scandează „Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“).
Adresăm, de asemenea, senti
mentele noastre de solidaritate co
muniștilor și poporului bulgar, îm
preună cu urarea de succese de
pline în făurirea socialismu
lui,
în
dezvoltarea
continuă
a Bulgariei prietene pe calea noii
orînduiri, în întărirea independen
ței și suveranității ! (Aplauze și
uraie îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu, România — pacea și
prietenia !“).
Adresăm, de asemenea, senti
mentele noastre de solidaritate
. comuniștilor și poporului vecin
maghiar, împreună cu urarea de
a depăși unele greutăți și de a
asigura dezvoltarea socialistă a
Ungariei, întărirea continuă â
independenței și suveranității ță
rii. (Aplauze puternice, prelungi
te ;
se
scandează
îndelung
„Ceaușescu. România — pacea și
prietenia !“).,
Am lăsat la sfîrșit un mare ve
cin al nostru tocmai pentru a sub
linia mai mult deosebita însemnă(Continuare în pag. a Il-a)
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tate a victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Dorim să
adresăm cele mai calde sentimen
te de solidaritate comuniștilor
Uniunii Sovietice, popoarelor so
vietice, împreună cu urarea de noi
și noi realizări în dezvoltarea so
cialistă, în crearea condițiilor pen
tru trecerea spre comunism.
(Urale și
aplauze
puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu,
România — pacea și prietenia !“).
Doresc, de asemenea, să adresez sentimentele noastre de so
lidaritate comuniștilor și poporu
lui prieten albanez, împreună cu
urarea de noi succese în dezvol
tarea socialistă, în întărirea inde
pendenței și suveranității sale.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia !“).
Cred că veți fi de acord cu mine
să adresăm celorlalte partide co
muniste și muncitorești din țările
socialiste, popoarelor acestora sen
timentele noastre de solidaritate și
urările de succese în întreaga ac
tivitate de construcție socialistă, de
ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual, de întărire a inde
pendenței și suveranității lor.
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu, România — pacea și
prietenia !“).

Stimați tovarăși,
îndeplinlndu-și misiunea istori
că de a apăra interesele naționa
le ale întregului popor, Partidul
Comunist Român a acționat, cu
întreaga forță și capacitate, pen
tru realizarea unității clasei mun
citoare, a Frontului Patriotic An
tihitlerist și a unui larg front de
mocratic, de apărare a intereselor
vitale, a existenței și viitorului
patriei noastre.
In condițiile grele ale războ
iului, Partidul Comunist Român a
trecut la organizarea luptei îm
potriva dictaturii militaro-faspiste
și a ocupanților hitleriști, a or
ganizat mișcările de rezistență și
de partizani, înfăptuind — așa cum
am menționat — 6 largă unita
te a tuturor forțelor realiste, pa
triotice, naționale, în frunte cu cla
sa muncitoare.
Merită de subliniat faptul că,
în procesul luptei de apărare a
Intereselor naționale, s-a dezvol
tat o largă colaborare între
partidul nostru și alte forțe de- •
mocratice, împreună cu armata,
cu ofițerii patrioți, inclusiv din
Comandamentul suprem, care au
înțeles că interesele poporului ro
mân, ale viitorului
său sint
ștrîns legate de lichidarea politi
cii antinaționale, a dictaturii fas
ciste, de ieșirea din războiul
antisovietic și asigurarea deplinei
independențe a țării. (Vii și pu
ternice aplauze).
în aceste împrejurări interne,
s-au realizat condițiile pentru tre
cerea la înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August. La acestea
trebuie să adăugăm condițiile in
ternaționale favorabile, determi
nate de înfrângerile suferite de
Germania hitleristă — în primul
rînd din partea glorioasei armate
a Uniunii Sovietice —, puternica
mișcare de partizani și de elibe
rare națională din diferite țări și
intrarea în acțiune, împotriva
Germaniei hitleriste, a țărilor din
coaliția antihitleristă.
Folosind condițiile favorabile,
forțele patriotice naționale au tre
cut la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și formarea unui
guvern în care se găseau și re
prezentanții Partidului Comunist
Român.
Este bine cunoscut că aceasta s-a
realizat pe calea insurecției națio
nale armate, în care gărzile patrio
tice, muncitorimea, împreună cu
armata, au luptat alături în inte
resul național, al viitorului liber
al României. (Vii aplauze).
Sînt cunoscute încercările dis
perate ale armatei hitleriste de a
înăbuși revoluția de la 23 August,
prin acțiunile militare, bombarda
mentele asupra Capitalei și a altor
localități.
în aceste împrejurări, repet, uni
tățile militare, împreună cu gărzile
muncitorești și patriotice, au des
fășurat lupte aprige, au înfrînt
și lichidat forțele militare ale
Germaniei hitleriste.
Este bine să subliniem această
problemă pentru că revoluția și,
răsturnarea forțelor imperialiste
nu s-au realizat de bună voie, ci
prin luptă, și istoria demonstrează
că popoarele trebuie să fie gata să
lupte pentru a-și cuceri inde
pendența, pentru a apăra viitorul
lor, socialismul, viața liberă și in

dependentă ! (Urale și aplauze
puternice. Se scandează „Româ
nia — comunism, Ceaușescu —
eroism !“).
Despre rolul important al Parti
dului Comunist Român în reali
zarea revoluției sociale și naționa
le, antifasciste și antiimperialisțe
vorbesc nu numai luptele gărzilor
patriotice, organizate de partidul
comunist, cu arma în mînă, dar
și faptul că guvernul de dic
tatură militaro-fascistă răsturnat
de la putere a fost preluat, din
primele ore, de către gărzile mun
citorești patriotice, care au înlătu
rat orice încercare ce s-ar fi putut
face, de eliberare a lor, și au asi
gurat, în acest fel, victoria deplină
a revoluției. (Vii și puternice
aplauze).
Se poate spune, fără teama de a
greși, că revoluția din 23 August
1944 a reprezentat un act de voin
ță al întregii națiuni române, o
strălucită afirmare a hotărîrii for
țelor patriotice naționale de a
înlătura definitiv dominația străi
nă, de a apăra independența și in
tegritatea patriei, de a asigura eli
berarea deplină a întregului teri
toriu al României și trecerea la
făurirea noii orînduiri sociale, în
care poporul să fie pe deplin stăpîn pe destinele sale. (Vii și pu
ternice urale; se scandează
„Ceaușescu și poporul, patria și
tricolorul !“).
începînd de la 23 August 1944,
România a participat cu întregul
său potențial economic, militar și
uman, cu toate forțele la lupta
pentru eliberarea deplină a pa
triei noastre, la războiul dus ală
turi de Uniunea Sovietică, de ce
lelalte forțe ale coaliției Națiuni
lor Unite, pentru eliberarea între
gului teritoriu național și, apoi, la
războiul pentru eliberarea Unga
riei, Cehoslovaciei, a unei părți
din Austria, pînă la înfrîngerea
totală a Germaniei hitleriste.
Este bine cunoscut — după aprecierile țărilor din coaliția
antihitleristă — că România a
contribuit în ultima parte a războ
iului antifascist, timp de circa
9 luni, cu efective militare
de peste 500 de mii de ostași,
înscriindu-se ca a patra putere
militară în lupta împotriva Ger
maniei hitleriste.
Multe sînt actele de vitejie de
monstrate de armata și poporul
român, care au arătat că nu au
avut nimic comun cu războiul dus
alături de Germania hitleristă, că
interesele întregului nostru popor
au fost întotdeauna de a lupta
împotriva cotropitorilor străini,
pentru apărarea libertății și inde
pendenței proprii și a altor po
poare, pentru independența și ade
vărata libertate a popoarelor. (Aplauze puternice, prelungite ; se
scandează „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia !“).
Iată de ce acum, cînd evocăm
măreața victorie de la 23 August,
ne îndreptăm gîndurile și aducem
cel mai călduros omagiu și cea
mai înaltă cinstire eroilor comu
niști și antifasciști, tuturor demo
craților și patrioților care au făcut
totul pentru libertatea patriei
noastre, pentru înaintarea ei spre
progres și socialism 1 (Vii și pu
ternice aplauze).
Aducem un cald omagiu și o
înaltă cinstire ostașilor și ofițeri
lor români, tuturor acelora care
s-au jertfit pentru înfrîngerea fas
cismului și eliberarea patriei stră
bune, pentru victoria
marilor
idealuri de dreptate socială și na
țională, pentru cauza libertății și
independenței tuturor popoarelor !
(Aplauze puternice, urale; se scan
dează „Ceaușescu, România —
pacea și prietenia !“).
Cinstim și aducem un cald oma
giu memoriei ostașilor armatei so
vietice — care au dat cele mai
mari jertfe în lupta. împotriva
hitlerismului —, precum și ostași
lor celorlalte armate ale coaliției
antifasciste, partizanilor și luptă
torilor din mișcarea de rezistență,
tuturor celor care, sub o formă
sau alta, și-au adus contribuția la
victoria asupra fascismului, la
cauza libertății și independenței
tuturor națiunilor ! (Vii și puter
nice aplauze ; se scandează înde
lung „Ceaușescu, România —
pacea șl prietenia !“).

Stimați tovarăși,
Concentrînd toate forțele pentru
participarea la războiul de elibe
rare a țării și împotriva Germa
niei hitleriste, partidul nostru, îm
preună cu celelalte forțe muncito
rești, patriotice, a desfășurat, din
primele zile ale revoluției de eli
berare socială și națională, o in
tensă activitate politico-organizatorică, de organizare pe baze le
gale a partidului, a Uniunii Tine

retului Comunist, a sindicatelor, a
organizațiilor de femei și altor or
ganizații patriotice și democratice,
punînd pe primul plan întărirea
legăturilor cu clasa muncitoare, cu
țărănimea, cu intelectualitatea.
Sînt bine cunoscute marile ac
țiuni organizate în această peri
oadă în apărarea intereselor oa
menilor muncii, ale întregului po
por, marile manifestări din toamna
anului 1944, din iarna și primă
vara anului 1945, încercările reacțiunii de a înăbuși luptele maselor
populare, acțiunile forțelor celor
mai reacționare, inclusiv deschide
rea focului împotriva marii de
monstrații din februarie 1945, în
care au căzut victime mulți lup
tători patrioți și comuniști.
în același timp, s-a desfășurat o
Intensă activitate pentru organiza
rea țărănimii și trecerea la înfăp
tuirea reformei agrare de către ță
ranii înșiși, pentru preluarea con
ducerilor diferitelor organe de stat,
a primăriilor și îndeosebi a pre
fecturilor.
Toate acestea au culminat cu in
staurarea, la 6 martie 1945, a pri
mului guvern cu adevărat demo
cratic, muncitoresc-țărănesc, în
care partidul comunist avea un rol
important.
Se poate afirma că în întreaga
perioadă de la 23 August 1944 pînă
la 30 decembrie 1947 s-a desfășu
rat un amplu proces revoluționar
de organizare a partidului și a for
țelor populare, democratice, de
apărare continuă a intereselor cla
sei muncitoare, ale țărănimii, ale
intelectualității.
Toate acestea au asigurat marea
victorie în alegerile din 1946, în
tărirea forțelor democratice și
crearea condițiilor pentru trecerea
la înlăturarea monarhiei de Hohenzollern, care, timp de 80 de ani,
a reprezentat în România un corp
străin, o agentură, de fapt, a mo
nopolurilor imperialiste străine.
în amplul proces revoluționar,
un rol important l-a avut realiza
rea partidului muncitoresc unit al
clasei muncitoare, prin unirea
Partidului Comunist Român cu
Partidul Social-Democrat, asigurînd astfel deplina unitate a clasei
muncitoare — condiție primordială
pentru făurirea cu succes a socia
lismului și a înaintării spre comu
nism. (Vii și puternice aplauze ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.1", „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !").
în 1946 s-a trecut la naționali
zarea principalelor mijloace de
producție, care a dus ia lichidarea
pentru totdeauna a orînduirii ca
pitaliste, a asupririi și inegalită
ților, iar în 1949, s-a trecut la coo
perativizarea agriculturii.
După cum este bine cunoscut,
într-o perioadă de aproape 15 ani
s-a desfășurat o intensă activitate
de organizare pe baze socialiste a
agriculturii, a celorlalte sectoare, a
întregii economii naționale.

Stimați tovarăși,
în desfășurarea vastului proces
revoluționar din țara noastră,
Congresul al IX-Iea al partidului
a reprezentat un moment hotărîtor
pentru făurirea cu succes a socia
lismului în România ! (Aplauze ji
urale puternice).
Pornind de la analiza științifică
a primei etape a construcției so
cialiste, Congresul al IX-lea a pus
capăt dogmatismului și conserva
torismului, atitudinii de ploconire
față de tot ce era străin, a mode
lului unic și altor concepții ana
cronice, care reprezentau o frînă
pentru dezvoltarea socialismului în
patria noastră, și a pus proble
ma acționării continue, în spirit
revoluționar, înlăturării formalis
mului, a atitudinii iresponsabile
sau de șovăire în înfăptuirea po
liticii partidului. Iată de ce
partidul și poporul nostru consi
deră că Congresul al IX-lea a con
stituit un jalon care a dinamizat
întreaga activitate de transfor
mare revoluționară a României,
fără de care nu am fi putut ob
ține marile realizări de astăzi ! (Se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu — eroism. România —
comunism !“).
Se poate afirma cu deplin temei
că al IX-lea Congres al partidu
lui a deschis calea unei gîndiri noi, revoluționare, redînd
partidului și poporului senti
mentul de demnitate și încredere
în forțele proprii, înarmînd parti
dul cu linia politică generală, cu
strategia revoluționară, în concor
danță cu legile obiective, universal-valabile, cu principiile socia
lismului științific, care au fost și
sînt aplicate în mod creator la con
dițiile și realitățile din România.
(Vii și puternice aplauze).

Acum, la marea noastră sărbă
toare națională, putem afirma cu
îndreptățită mîndrie că în anii
construcției socialiste, și mai cu
seamă în anii de după Congresul
al IX-lea al partidului, poporul
român a obținut realizări remarca
bile în toate domeniile de activi
tate.
într-o perioadă istorică scurtă,
de numai 45 de ani, poporul nos
tru a străbătut, sub conducerea
Partidului Comunist Român, mai
multe etape istorice — de la orînduirea burghezo-moșierească, în
care existau încă puternice forme
feudale, la orînduirea socialistă, la
etapa făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate. (Vii și pu
ternice aplauze; se scandează
„Ceaușescu și poporul!“).
în această perioadă, România
s-a transformat dintr-o țară agrarindustrială slab dezvoltată într-o
țară industrial-agrară cu o puter
nică industrie modernă, organizată
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, cu o agricultură
socialistă avansată, în plin pro
gres.
Am creat, în această perioadă, o
puternică bază tehnico-materială,
fondurile fixe productive fiind
astăzi de circa 3 600 miliarde lei,
față de numai 160 miliarde lei în
1945. Cu această dotare tehni
că, industria românească produce
astăzi de 135 de ori mai mult decît
în 1945, din care de 120 de ori după
Congresul al IX-lea al partidului.
(Vii șl puternice aplauze).
O puternică dezvoltare a cu
noscut agricultura, a cărei produc
ție este astăzi de 10 ori mai mare
decît în 1945, din care de 6 ori
după Congresul al IX-lea al parti
dului. (Aplauze puternice).
S-au dezvoltat puternic știința,
Invățămîntul, cultură, factori hotărîtori pentru progresul general,
pentru făurirea cu succes a socia
lismului și comunismului. (Aplau
ze puternice).
Sînt bine cunoscute marile reali
zări obținute în dezvoltarea gene
rală a patriei noastre, amplasarea
pe întregul teritoriu a forțelor de
producție, noile cetăți industriale,
unitățile agricole, construcțiile so
ciale, începînd cu locuințele, cu
școlile, unitățile de asistență sani
tară, centrele de educație și cultu
ră, care au transformat radical
înfățișarea orașelor și comunelor,
înfățișarea generală a patriei
noastre socialiste.
Pe baza dezvoltării puternice a
forțelor de producție și amplasării
lor raționale, a vastelor lucrări in
dustriale, agricole și sociale s-a asigurat creșterea venitului național
de peste 40 de ori, din care de
peste 33 de ori după Congresul al
IX-lea al partidului .(Vii și puter
nice aplauze).
Toate acestea au asigurat crește
rea puternică a dezvoltării patriei,
a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului — țelul suprem
al politicii partidului nostru, esența
societății socialiste multilateral
dezvoltate pe care o edificăm cu
succes în România. (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează „Ceaușescu să trăiască,
România să-nflorească !“).
Acum, In întregul partid și cu în
tregul popor se dezbat documentele
pentru Congresul al XIV-lea, se
face bilanțul general al drumului
parcurs de poporul român pe calea
socialismului — de aceea nu doresc
să mă opresc mai mult asupra sta
diului actual de dezvoltare a pa
triei noastre.
Este necesar să subliniem, Insă,
că tot ceea ce am realizat demon
strează cu puterea faptelor, a reali
tăților justețea politicii partidului
nostru comunist, care și-a înde
plinit și își îndeplinește cu cinste
misiunea istorică de a conduce în
treaga națiune pe calea făuririi
celei mai drepte orînduiri din lume,
a fericirii, bunăstării, a indepen
denței și suveranității depline! (Vii
și puternice aplauze ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !“).
Toate acestea demonstrează cu
putere cît de importante au fost
hotărîrile Congresului al IX-lea, de
realizate a socialismului corespun
zător legilor obiective, dar și reali
tăților și voinței poporului nostru,
cît de just a procedat partidul nos
tru trecînd la dezvoltarea puternică
a autoconducerii, autogestiunii,
realizînd noi forme democratice,
pornind de la principiul științific
al făuririi Socialismului cu po
porul .și pentru popor. (Aplauze
puternice; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Viața a demonstrat că numai în
strînsă legătură cu clasa muncitoa
re, cu țărănimea, intelectualitatea,

cu toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, cu întregul
popor, ținînd seama de năzuințe
le de realizare a unei lumi a
echității și dreptății sociale, se
poate făuri cu succes noua orînduire. Iată de ce se poate spune
că clasa muncitoare și-a îndepli
nit și își îndeplinește misiunea
istorică, acționlnd în strînsă uni
tate cu țărănimea, cu intelectua
litatea, cu întreaga națiune, sub
conducerea partidului comunist,
avînd rolul hotărîtor, determinant,
în realizarea socialismului, în
înaintarea spre comunism ! (Se
scandează „Ceaușescu — eroism,
România — comunism !“).

Stimați tovarăși,
Privim cu mindrie Ia ceea ce
am realizat pe calea socialismului.
Știm că toate acestea nu au venit
de la sine, nu s-au obținut ușor. A
trebuit luptă, muncă fermă și hotărîtă în toate sectoarele. Este ade
vărat, în anumite etape s-au făcut
și greșeli, au fost și unele mi
nusuri și lipsuri, dar parti
dul nostru nu a confundat
și nu va confunda niciodată
■anumite greșeli sau abateri de la
calea socialismului cu socialismul,
cu principiile socialismului. De aceea el a acționat pentru îndepăr
tarea lor la timp și a asigurat
dezvoltarea fermă, impetuoasă a
patriei noastre pe calea făuririi so
cialismului. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează: „Ceaușescu
— eroism, România — comu
nism !“).
Am alocat continuu o parte în
semnată a venitului național, în
deosebi după Congresul al IX-lea,
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție, a întregii societăți. Pe această bază am putut să realizăm
marile construcții industriale, agricole, sociale; pe această bază
am asigurat ridicarea continuă a
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.
Așa cum am menționat la mai
multe congrese anterioare, dacă
nu am fi făcut acest lucru, dacă
am fi neglijat acumularea și fon
dul de dezvoltare, România ar
fi rămas în continuare o țară
slab dezvoltată, și acum, In loc să
vorbim de marile realizări, am dis
cuta cum să depășim greutățile.
Subliniez aceasta pentru că una
din legile generale, obiective ale
dezvoltării oricărei societăți ome
nești este acumularea, fondul de
dezvoltare. Fără aceasta nu se poa
te asigura progresul nici unei na
țiuni ! De aceea, avem în vedere
să continuăm această politică, îm
preună cu așezarea la baza întregii
dezvoltări a științei și tehnicii
celei mai avansate. Așa vom făuri
socialismul și comunismul, vom
asigura un loc demn în libertate
și bunăstare națiunii noastre !
(Aplauze și urale puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul — România, viitorul !“).
Putem să spunem cu toată tăria
că numai și numai în condițiile so
cialismului au fost posibile marile
realizări, că numai și numai socia
lismul a lichidat înapoierea din
trecut și a asigurat ridicarea, în
tr-o perioadă scurtă, a României
la un înalt nivel de dezvoltare eco
nomică și socială.
Pornind de la toate acestea, tre
buie să ne angajăm să facem totul
pentru a asigura mersul ferm al
patriei noastre pe calea făuririi cu
succes a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a înaintă
rii României spre comunism !
(Aplauze, urale; se scandează
„Ceaușescu și poporul!“).

Stimați tovarăși,
După cum este cunoscut, în în
tregul partid și cu întregul popor
se dezbat Programul-Directivă și
Tezele pentru cel de-al XIV-lea
Congres al partidului, care va ela
bora linia generală strategică de
dezvoltare a României în anii
1991—1995 și Orientările de per
spectivă, pînă In anii 2000—2010.
Prevederile din Programul-Ditectivă se bazează pe mărețele
realizări dobîndite de poporul nos
tru în făurirea socialismului și
pornesc de la necesitatea dezvol
tării largi a forțelor de producție,
a dezvoltării intensive a industriei,
agriculturii și celorlalte sectoare
de activitate.
Realizînd prevederile celui de-al
9-lea plan cincinal, vom putea
spune, în 1994, la a 50-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, că România a
devenit o țară puternic dezvoltată
și pășește ferm pe calea realizării
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și

crearea condițiilor pentru afir
marea în viață a principiilor de
muncă și viață comuniste.
Vom acorda o atenție deosebită
înfăptuirii programelor de moder
nizare și organizare pe baza celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile de acti
vitate.
O atenție deosebită vom acorda
ridicării nivelului calitativ și teh
nic al întregii activități, creșterii
cu putere a productivității muncii,
a eficienței și rentabilității tuturor
sectoarelor de activitate.
în agricultură vom asigura în
făptuirea neabătută a noilor obiec
tive ale revoluției agrare. De
altfel, așa cum
am apreciat
la recenta ședință a forumu
lui democratic al agriculturii,
încă în acest an vom realiza
o producție de 40 milioane tone
cereale, ceea ce înseamnă reali
zarea încă în acest cincinal a obiectivelor pentru cincinalul al
9-lea și pînă în anul 2000. Aceas
ta ne va impune trasarea unor noi
obiective pentru noua revoluție agrară. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scan
dează îndelung „Ceaușescu, reales,
la al XIV-lea Congres !").
Sînt bine cunoscute prevederile
din Programul-Directivă. Ele vor
fi îmbunătățite pe baza discuțiilor
și propunerilor oamenilor muncii,
a programelor de dezvoltare economico-socială a comunelor, ora
șelor și județelor, precum și a
programelor de dezvoltare a tu
turor unităților economico-sociale,
astfel îneît să reprezinte voința și
aspirațiile întregii noastre națiuni.
Ceea ce merită să subliniem și în
acest cadru este că vom acorda și
în continuare o atenție deosebită
îmbunătățirii și intensificării acti
vității de cercetare științifică, por
nind de la faptul că tot ce ne
propunem să realizăm în cincina
lul și deceniul următor trebuie să
se bazeze pe cele mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane în general.
Trebuie să avem permanent în
vedere că numai și numai pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii vom asigura ridicarea
nivelului general de civilizație,
făurirea cu succes a socialismului
și comunismului în patria noastră.
De altfel, comunismul înseamnă
știință ! Știință la nivelul cel mai
înalt! (Aplauze puternice, prelun
gite).
în același timp, vom perfecționa
în continuare învățămîntul de toa
te gradele, punînd la bazele sale
cele mai noi cuceriri ale științei,
tehnicii, ale cunoașterii umane.
Pornind de la generalizarea învățămîntului de 12 ani, începînd
de anul viitor
vom asigura
ridicarea nivelului general de cul
tură și de pregătire a tineretului,
a întregului popor, făurind un
popor cu o înaltă cultură, o clasă
muncitoare și o țărănime intelec
tuale, un popor înarmat cu cele
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, cu concepția revoluționară,
materialist-dialectică despre lume
și viață. Aceasta va constitui cea
mai sigură garanție a înfăptuirii
neabătute, de către întregul popor,
a obiectivelor de făurire a socia
lismului și comunismului. (Aplauze puternice, îndelungate).
Vom acorda și în continuare o
atenție deosebită repartizării for
țelor de producție pe întregul te
ritoriu și dezvoltării armonioase a
tuturor județelor și localităților,
întărind principiul autoconducerii,
autoadministrării și autogestiunii,
în cadrul planului național unic
de dezvoltare economico-socială a
patriei noastre. Tot ceea ce vom
realiza va avea, ca și pînă acum,
drept obiectiv strategic dezvol
tarea generală a patriei, ridicarea
continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.
(Aplauze puternice, prelungite).
O atenție permanentă se va acor
da asigurării condițiilor de muncă
și de locuit pentru toți cetățenii pa
triei, îndeosebi pentru întregul tine
ret. Vom aplica ferm principiile eti
cii și echității socialiste în dome
niul repartiției, al retribuției, por
nind de Ia principiul socialist „la
munca egală, retribuție egală", de
la faptul că în societatea noastră
nimeni nu trebuie să trăiască fără
muncă sau prin exploatarea mun
cii altuia. Vom aplica ferm prin
cipiul socialist „nici muncă fără
pîine, dar nici pîine fără muncă".
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).
Societatea noastră va asigura
înfăptuirea neabătută a principii
lor de dreptate socială, de egali
tate între toți fiii patriei și, în același timp, de creare a condițiilor

celor mal bune privind afirmarea
capacității și spiritului creator al
tuturor cetățenilor, de afirmare cu
putere a personalității umane.
O atenție deosebită vom acorda
soluționării, încă în cincinalul vii
tor, în linii generale, a problemei
locuințelor, urmînd ca, pînă în
anul 2000, să rezolvăm pe deplin
această problemă în orașe și să
îmbunătățim condițiile de locuit,
de viață în comune, la sate.
înfăptuind programele de dez
voltare, de modernizare, de siste
matizare a localităților orășenești
ți rurale, vom crea condițiile nece
sare dispariției deosebirilor dintre
oraș și sat și apropierii condițiilor
de muncă, de viață între comune,
sate și orașe, aceasta reprezentînd o
necesitate vitală, obiectivă pentru
făurirea cu succes a socialismului
și comunismului, pentru adevărata
egalitate între toți fiii patriei
noastre. (Aplauze șl urale puter
nice, îndelungate).
în realizarea tuturor obiectivelor
de viitor, o atenție deosebită vom
acorda, și în cincinalul viitor, în în
treaga perioadă, pînă în 2000, dez
voltării tot mai puternice a pro
prietății socialiste, sub forma pro
prietății întregului popor și coo
peratiste, ca bază trainică pentru
înfăptuirea cu succes a programe
lor de progres economic și social,
de făurire cu succes a socialismu
lui și comunismului în România !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează Îndelung
„România — comunism, Ceaușescu
— eroism !").

Stimați tovarăși,
în realizarea obiectivelor dez
voltării viitoare vom acționa cu
toată hotărîrea pentru perfecțio
narea sistemului de conducere și
planificare a tuturor sectoarelor,
ținînd seama întotdeauna de noile
cerințe impuse de puternica dez
voltare a științei și tehnicii, a cu
noașterii umane în general, de
aplicare a legilor obiective șl a
principiilor socialiste la noile
realități din țara noastră.
Vom acționa întotdeauna, cu
toată hotărîrea, împotriva a tot
ceea ce este vechi și perimat și nu
mai corespunde noilor cerințe ale
dezvoltării economice și sociale,
pentru promovarea cu fermitate a
spiritului revoluționar, a noului în
toate domeniile de activitate.
Pornind de la necesitatea unei
concordanțe cît mai depline Intre
relațiile de producție și forțele de
producție, vom
acționa
întot
deauna pentru perfecționarea sis
temului de relații între clase șl
grupări sociale, pentru înlăturarea
oricăror contradicții ce pot apărea
Intr-un moment sau altul, în vede
rea realizării unei depline unități
a întregului popor în înfăptuirea
obiectivelor de făurire a noii orîn
duiri sociale.
O atenție deosebită vom acorda
perfecționării și dezvoltării siste
mului democrației noastre muncitorești-revoluționare. Vom porni
permanent de la principiul științi
fic al făuririi socialismului cu po
porul și pentru popor, perfecționînd continuu organele democra
ției noastre de stat, activitatea lor
și creșterea rolului noilor orga
nisme democratice, care asigură
participarea deplină a tuturor ca
tegoriilor sociale, a întregii na
țiuni la elaborarea politicii interne
și externe, la înfăptuirea neabă
tută de către popor a propriului
său viitor, viitorul liber și inde
pendent ! (Aplauze puternice, pre
lungite).
în acest cadru, vom continua să
perfecționăm activitatea partidu
lui, să dezvoltăm rolul său de for
ță politică conducătoare, în toate
domeniile de activitate. Viața a
demonstrat că numai în condițiile
în care partidul comunist își păs
trează principiile de bază, revolu
ționare și rămîne partidul clasei
muncitoare va putea să-și îndepli
nească în bune condiții misiunea
sa istorică.
Pornind de la faptul că Clasa
muncitoare are misiunea istorică a
făuririi unei noi orînduiri sociale,
partidul comunist, partidul clasei
muncitoare, trebuie să fie și să
rămînă întotdeauna partidul mun
citorilor, partidul revoluționar,
care să conducă în mod științific
clasa muncitoare în realizarea obiectivelor sale! (Aplauze și
urale puternice, prelungite; se
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.!").
Mulți vă reamintiți că nu numai
In ilegalitate, dar și după 23 Au
gust comuniștii, detașamentele cla
sei muncitoare au luptat cu arma
(Continuare in pag. a IlI-a)

----------------- ADUNAREA SOLEMNĂ DIN CAPITALĂ-----------------In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovarășei Elena Ceaușescu,
luni a avut loc în Capitală Adunarea solemnă organizată
de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea
Adunare Națională și Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste cu prilejul celei de-a 45-a
aniversări a revoluției de eliberare socială și naționalâ,
antifascistă și antiimperialistă.
Sărbătorirea zilei de 23 August
are loc in atmoslera de puternic en
tuziasm în care se desfășoară dezba
terea amplă și cuprinzătoare, de că
tre întregul partid și popor, a cu
tezătoarelor prevederi cuprinse in
documentele programatice ale Con
gresului al XIV-lea al partidului,
care, pe fundalul luminos al dez
voltării tării în anii de după vic
toria revoluției dia 1944, îndeosebi
In perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea. prefigurează noi și
largi perspective Înfloririi patriei

noastre socialiste, ridicării bunăstă
rii materiale și spirituale a națiu
nii române.
La ora amiezei, în marea Piață a
Republicii se aflau zeci de mii de
locuitori ai Capitalei — oameni al
muncii din întreprinderi și institu
ții bucureștene, elevi și studenți.
Intr-o impresionantă unitate de cu
get și simțire cu întregul popor, el
au venit pentru a exprima. în acest moment de profundă trăire pa
triotică. omagiul lor fierbinte Parti
dului Comunist Român, ilustrului

său conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriei iubite,
care, liberă și stăpînă pe destinele
sale, trăiește ani de glorie ai împli
nirilor socialiste.
Animați de înălțătoare gînduri șl
simțăminte, toți cei prezenți au făcut
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu. in mo
mentul sosirii la Palatul Republicii,
o însuflețitoare primire. S-a aclamat
Îndelung, din adîncul inimii, pen
tru eroicul nostru partid comunist,
sub conducerea căruia și-au găsit
Împlinire idealurile scumpe de uni
tate. libertate, independență și pro
gres ale poporului român, pentru
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste modeme.
S-a scandat cu însuflețire : „Tră
iască comunismul — viitorul lumi
nos
al
Întregii
omeniri !“,
„Ceaușescu — reales, la al XIV-lea
Congres!“. „Partidul — Ceaușescu —
România!“. „Poporul — Ceaușescu —
România I". „Ceaușescu — Româ

nia !". „Ceaușescu să trăiască —
România să-nflorească !“.
în această atmosferă de sărbătoa
re. de nemărginită bucurie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au străbătut Piața
Republicii, înconjurați cu multă
căldură, cu manifestări vibrante de
deosebită stimă și prețuire. Forma
ții corale au interpretat cintece pa
triotice. revoluționare.
Din mulțime s-au desprins pio
nieri și șoimi al patriei, tineri și ti
nere care au oferit flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestătilor entuzias
te ale locuitorilor Capitalei.
La intrarea în Sala Palatu
lui Republicii, unde a avut loc
Adunarea solemnă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu au fost întîmpinați cu vi
brante manifestări de înaltă stimă
și aleasă prietenie, cu vii și pu
ternice aplauze. Miile de partici
pant! la adunare au aclamat în

delung pentru gloriosul nostru
partid comunist, pentru secretarul
său general, pentru eroicul popor
român, pentru patria noastră socia
listă.
In această atmosferă sărbătorească,
de puternică vibrație patriotică, în
prezidiul adunării au luat loc to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu.
Au luat loc, de asemenea, membrii,
și membrii supleanți ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
secretarii Comitetului Central al
partidului, deputați ai Marii Adunări
Naționale, membri ai Consiliului
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, miniștri, mem
bri de partid cu stagiu din ilegalita
te. participanți la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.
generali
activi și In rezervă, membri ai con
ducerii Unor instituții centrale, frun
tași in producție din întreprinderi
bucureștene.
în rîndul participanților la Aduna
rea solemnă consacrată zilei de
23 August erau prezenți membri ai

C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, membri de partid
cu stagiu din ilegalitate, participanți
la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistâ din August 1944. veterani al
războiului antihitlerist, generali și
ofițeri superiori, conducători de in
stituții centrale, organizații de masă
și obștești, activiști de partid și de
stat, oameni de știință, artă șl cul
tură, numeroși oameni ai muncii
din mari unități economice ale
Capitalei.
Erau de față șefi al misiunilor
diplomatice acreditați la București,
atașați militari, alți membri ai
corpului diplomatic, oaspeți de peste
hotare aflați în vizită în țara noas
tră. precum și corespondenți ai
presei străine.
în această zi aniversară. Sala
Palatului Republicii era împodobită
sărbătorește.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii, Socialiste România.
Adunarea solemnă a fost deschisă
de tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al
Consiliului de Stat, care a spus :

Mult stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați oaspeți de peste hotare,
Distinși membri al corpului diplo
matic,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși.
Vă rog să-mi permiteți să declar
deschisă Adunarea solemnă organixată de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Marea Adu
nare Națională și Consiliul Național
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, consacrată celei de-a 45-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, care a deschis o
eră nouă ih istoria României.
Glorioasa epopee eliberatoare de
la 23 August 1944 este opera revo
luționară a întregului popor, tnfăp(Continuare in pag. a V-a)
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țiunilor libere ale lumii, în comu
nism ! Nu există țel mai suprem
decît de a servi poporul, socialis
mul, comunismul, independența ță
rii ! (Aplauze și urale puternice,
îndelungate ; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu și poporul — România,
viitorul !“).

în mină și și-au dat viața pentru
socialism. Am ajuns la un înalt
nivel de dezvoltare, dar nu trebuie
să uităm niciodată că lupta revo
luționară nu s-a încheiat și nu se
va încheia, că, în orice împrejurări,
partidul nostru trebuie să acționeze
ca un partid revoluționar !
Comuniștii, muncitorii, toți paStimați tovarăși,
trioții trebuie să fie oricînd gata
Punînd în centrul activității
să apere cuceririle revoluționare,
dezvoltarea economico-socială și
independența țării, cu prețul vie
construcția socialismului în Româ
ții ! Așa au făcut strămoșii noștri,
nia, partidul și statul nostru au
de la daci și pînă acum, așa tre
dus, în același timp, o politică
buie să facem noi astăzi, să facă
externă de colaborare cu toate
comuniștii, patrioții, poporul nos
statele lumii, fără deosebire de
tru în viitor, întotdeauna! (Aplauze
orinduire socială.
și urale puternice, prelungite ; se
România a participat activ la
scandează îndelung „Ceaușescu —
lupta pentru dezarmare și pace,
eroism, România — comunism!'1).
pentru soluționarea problemelor
Știm și din trecut, și cunoaștem
grave ale lumii contemporane nu
din viața de astăzi că cercurile
mai și numai pe calea tratativereacționare imperialiste nu se
opresc în fața unor noțiuni abstrac ■ lor, pentru o largă colaborare economică,
țehnico-științifică și
te, umane, că, în interesele lor,
ucid, omoară, drganizeâză-diversiu- B culturală.
Putem afirma că nu au fost mo
ne, destabilizarea ! în diferite țări
mente mai jmportante în viața
socialiste. Lupta de clasă — tre
internațională, în această perioabuie să fim pe deplin cpnșțienții —
nu s-a îhcfteiăt și nu sd Va încheia ,',d$, în carp România să nu fi ac
ționat și să nu fi adus o anumită
cît timp vor exista clasele asupri
contribuție activă la soluționarea
toare.
lor în mod democratic, în intere
Fie că sînt sau nu la putere,
sul tuturor națiunilor lumii, al
comuniștii trebuie să rămînă re
păcii și colaborării. (Aplauze pu
voluționari, să rămînă ferm pe po
ternice, îndelungate).
zițiile luptei revoluționare, de cla
La baza relațiilor noastre cu
să 1 Numai așa vor conduce po
toate statele am situat și situăm
poarele lor spre comunism, vor
ferm principiile deplinei egalități
asigura victoria socialismului în în
în drepturi, ale respectării inde
treaga lume, adevărata indepen
pendenței și suveranității naționa
dență a popoarelor ! (Aplauze și
le, neamestecului în treburile in
urale puternice, prelungite; se
terne/ și avantajului reciproc, res
scandează îndelung „Ceaușescu
pectării dreptului fiecărui popor
eroism. România — comunism !“).
de a-și alege liber calea dezvoltării
Trebuie să fim pe deplin coneconomico-sociale, fără nici un
știenți că orice slăbire a rolului
amestec din afară.
conducător al partidului, a rolului
Este bine cunoscută poziția con
clasei muncitoare în partid și în
secventă a României, de dezvol
societate va afecta grav cauza so
tare a relațiilor sale cu toate țările
cialismului, bunăstarea și indepen
socialiste, de întărire a solidarității
dența întregii națiuni !
și unității acestora în lupta pen
în același timp, este necesar să
tru edificarea noii orînduiri, pen
desfășurăm o activitate multilate
tru progres social și pace în lume.
rală pentru dezvoltarea tuturor or
ganizațiilor obștești și de masă, a
în același timp, am dezvoltat
tuturor organizațiilor din sistemul
larg și vom extinde ferm, și în
nostru socialist, dezvoltarea și în
continuare, relațiile cu țările mici
tărirea colaborării in cadrul Fron
și mijlocii, cu țările în curs de
tului Democrației și Unității So
dezvoltare, cu țările nealiniate, ca
cialiste, asigurînd astfel deplina
un factor
important - deosebit
unitate a poporului, care reprezin
în lupta pentru o lume mai dreap
tă chezășia înfăptuirii cu succes a
tă și mai bună. Totodată, am acțio
socialismului și comunismului in
nat și vom acționa și în continuare
România, a independenței și su
pentru extinderea relațiilor cu ță
veranității patriei noastre, a viito
rile capitaliste dezvoltate, cu toate
rului său luminos 1 (Aplauze pu
țările lumii, fără deosebire de orînternice, prelungite ; se scandează
duire socială. în spiritul principii
îndelung
„Vom munci și vom
lor coexistenței pașnice.
lupta, țara o vom înălța !“).
Sîntem ferm hotărîți să dezvol
Mărețele obiective de dezvolta
tăm larg schimburile economice
re viitoare a patriei impun per
internaționale, să participăm activ
fecționarea continuă a activității
la diviziunea internațională a
politico-ideologice, a activității tu
muncii, ca un factor de importan
turor organismelor noastre care,
ță deosebită pentru politica de
fiecare în domeniul său de acti
dezarmare, de pace și colaborare
vitate, trebuie să asigure organi
între toate statele lumii.
zarea și participarea activă a tu
Aș dori să menționez că vom
turor claselor și categoriilor so
face totul pentru a contribui la
ciale la înfăptuirea politicii ge
perfecționarea
și
dezvoltarea
nerale de ridicare a patriei pe noi
colaborării în i cadrul C.A.E.R.
culmi de progres și civilizație.
Considerăm că, în momentul de
Realizările de pînă acum, pro
față, in care unele țări socialiste
gramul
de
largă perspectivă
trec prin unele probleme grele, ecare este dezbătut în partid și de
conomico-sociale, se impune ca și
întregul popor ne dau încre
C.A.E.R.-ul să treacă la o analiză
derea că vom obține și în deceniul
temeinică a acestor probleme și
următor noi și noi realizări re
la stabilirea unor programe spe
marcabile, că vom încheia, in linii
ciale, pentru că numai așa se va
generale, înfăptuirea Programului
manifesta adevărata solidaritate
partidului de făurire a societății
socialistă. Noi avem convingerea
socialiste multilateral dezvoltate.
că țările socialiste dispun de ca
România, in anii 2000,
se va
pacitatea să rezolve într-o formă
afla la un înalt nivel de dezvol
corespunzătoare, să depășească
tare economică, științifică, cul
greutățile și să asigure progresul
turală. Poporul nostru va demon
economic și social al fiecărei na
stra că a acționat cu întreaga răs
țiuni, fără nici o condiționare,
pundere pentru realizarea năzuin
decît una — să dezvoltăm socia
țelor sale de bunăstare, a visului
lismul, să asigurăm bunăstarea
de aur — a comunismului! (Aplauze
popoarelor si independența lor !
și urale puternice, prelungite ; se
(Aplauze și urale puternice, pre
scandează îndelung „Ceaușescu —
lungite : se scandează îndelung
eroism, România — comunism!").
„Ceaușescu, România — pacea și
Putem afirma cu toată încre
prietenia !“).
derea că, prin aceste realizări, se
în situația internațională s-au
va trece la o nouă etapă de dezvol
produs și au loc profunde schim
tare, la aplicarea în viață a prin
bări în raportul de forțe politic,
cipiilor de muncă și viață comu
militar, în dezvoltarea economiconistă, se va deschide o nouă etapă
socială. Se poate spune că s-a ajuns
istorică, de lungă durată, în fața
la un anumit echilibru în raportul
națiunii noastre.
de forțe mondial, ceea ce a și fa
Să facem legămînt, dragi tova
vorizat realizarea unor pași im
răși, la a 45-a aniversare a victo
portanți pe calea destinderii și
riei revoluției de eliberare socială
soluționării prin tratative a unor
și națională, că vom acționa cu
probleme internaționale.
toată răspunderea pentru a asigura
națiunii noastre — care de peste
Cu toate acestea, trebuie să spu
2000 de ani se află pe aceste me
nem deschis că situația internațio
leaguri — un loc demn, liber, de
nală continuă să fie complexă și
bunăstare și fericire în rîndul na
gravă. Se pare că anumite cercuri

consideră că este un moment priel
nic de a-și intensifica activitatea
antisocialistă împotriva indepen
denței popoarelor și a consolidării
independenței lor, nesocotind reali
tățile.
Acordurile realizate în domeniul
eliminării armelor nucleare cu rază
medie de acțiune nu au diminuat,
de fapt, pericolul armelor nucleare,
care prezintă o primejdie reală
pentru însăși existența vieții pe pla
neta noastră. Discuțiile care au loc
în legătură cu modernizarea de
către N.A.T.O. a rachetelor cu rază
scurtă de acțiune, continuarea
experiențelor nucleare și acțiuni
lor de militarizare a Cosmosului
demonstrează cu putere că nu s-a
ajuns încă la înțelegerea necesa
ră privind renunțarea la armele
nucleare, la politica de forță și
dictat.
Dimpotrivă, țările N.A.T.O. au
afirmat nu de mult că descu
rajarea nucleară va constitui și in
viitor strategia politicii lor inter
naționale.
'
în aceste condiții, este' necesar -• $
să se înțeleagă de către toate po
poarele că problema fundamenta
lă a epocii noăStrb o cCftîStituie' o- - ■
prirea cursei înarmărilor și tre
cerea hotărîtă la dezarmare, in
primul rînd la dezarmarea nu
cleară, la eliminarea cu desăvîrșire, în mai multe etape, a tutu
ror armelor nucleare, la oprirea
experiențelor nucleare, a milita
rizării Cosmosului și adoptarea
unei politici noi, de pace, de apărare a dreptului fundamentai al
tuturor oamenilor, al popoarelor
la viață, la existență liberă, inde
pendentă și demnă. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace!1', „Dezarmare
— pace !“).
Este necesar să se treacă cu
hotărîre la eliminarea armelor
chimice, in strînsă legătură cu li
chidarea armelor nucleare, pre
cum și la reducerea radicală a ar
melor convenționale, a efectivelor
și cheltuielilor militare, sub un con
trol corespunzător. Să se acționeze
pentru realizarea unui echilibru la
un nivel cît mai scăzut al înarmă
rilor. cu măsuri corespunzătoare de
control, care să asigure îndeplini
rea în întregime a acordurilor în
cheiate.
După cum este bine cunoscut,
România a acționat în mod
hotărît în direcția dezarmării' și
a trecut unilateral la reducerea
armamentelor, a efectivelor mili- r
tare și a cheltuielilor militare. De *
altfel, pe baza datelor cunoscute,
România are cele mai mici chel
tuieli militare și pe locuitor, și
ca procent din venitul național —
și avem în vedere, în viitor, să re
ducem și mai mult, sub 3 Ia sută
din venitul național, cheltuielile
militare.
în acest spirit, este necesar ca
actualele tratative de la Viena
intre țările socialiste membre ale
Tratatului de la Varșovia și ță
rile din N.A.T.O. să se încheie cu
rezultate cît mai bune și în
termen cît mai scurt. Am consi
derat întotdeauna și considerăm
că este necesar să se ajungă la
desființarea concomitentă a celor
două pacte militare — Tratatul
de la Varșovia și N.A.T.O. — de
oarece ele nu au reprezentat nici
în trecut, și cu atît mai mult nu
reprezintă astăzi o garanție a
securității și păcii în Europa.
în Europa este necesar să se
înfăptuiască neabătut acordurile
de la Helsinki cu privire la secu
ritate, cooperare și dezarmare.
Să acționăm în așa fel incit în
tre toate țările continentului nos
tru, fără deosebire de orinduire
socială, să se realizeze o largă
colaborare economică, tehnico-științifică, culturală, să mergem spre
o Europă unită, a popoarelor inde
pendente, libere, hotărîte să-și asigure progresul și bunăstarea în
tr-o strinsă colaborare, dar fără
nici un amestec din afară !
România s-a pronunțat și se
pronunță ferm pentru dezvoltarea
unei largi colaborări în Balcani
și realizarea unei zone fără arme
nucleare și chimice, fără baze
militare străine, a colaborării egale între popoarele din această
regiune.
Ne-am pronunțat întotdeauna
împotriva politicii de forță și dic
tat, împotriva recurgerii la forță și
pentru soluționarea pe cale paș
nică, prin tratative, a diferitelor
probleme și litigii dintre state.

în acest spirit, salutăm încetarea
sigure libertatea, bunăstarea și
războiului dintre Irak și Iran și ne
viitorul. (Vii aplauze).
pronunțăm pentru realizarea in
Avînd în vedere problemele
cel mai scurt timp a unei păci
grave ale lumii contemporane,
trainice între cele două țări.
este necesar ca la soluționarea
Salutăm pașii întreprinși
lor să participe în mod activ, in
soluționarea unor probleme
condiții de deplină egalitate, toate
gioase din diferite zone ale lumii,
statele lumii, și îndeosebi țările
din Africa, America Centrală, In
mici și mijlocii, țările în curs de
dochina, și considerăm că este ne
dezvoltare și nealiniate, care sînt
cesar să se facă totul pentru a se
vital interesate într-o politică
renunța cu desăvîrșire la orice anouă, democratică în viața inter
mestec din afară în treburile altor
națională.
popoare, pentru realizarea unei
în același timp, se impune să
păci trainice, ca singura cale care
crească și mai mult rolul Organi
va asigura progresul economic și
zației Națiunilor Unite, al organis
social al fiecărui popor.
melor sale și al organismelor in
Ne pronunțăm ferm pentru o
ternaționale în soluționarea demo
conferință internațională în pro
cratică — cu participarea tuturor
blemele Orientului Mijlociu, pen
statelor — a problemelor com
tru o pace trainică și justă, care
plexe ale vieții mondiale. Să fa
să asigure poporului palestinian
cem astfel îneît cu participarea
dreptul la autodeterminare,
la
tuturor statelor să asigurăm o
existența unui stat independent,
viață liberă, mai bună pentru toa
propriu, precum și securitatea și
te popoarele ! (Vii și puternice aindependența tuturor statelor din
plauze, se scandează îndelung
zonă, inclusiv a Israelului.
„Ceaușescu — pace !“).
Susținem ferm șoluționarpa pro- ■
blemeior- din Namibia -în spiritul Stimați tovarăși,
acordului realizat și asigurarea
în
spiritul tradițiilor sale ințerindependenței naționale depline a
naționaliste, partidul., ȘW^ju a
poporului namibian.
■- ? ?
dezvoltat larg relațiile cu toate
în general, considerăm că este
partidele comuniste și muncito
necesar să se înfăptuiască neabă
rești, cu partide socialiste, socialtut principiile Cartei Națiunilor
democrate, cu mișcări de elibei'are
Unite, ale altor acorduri internațio
națională, antiimperialiste, cu toa
nale privind respectarea indepen
te forțele democratice.
denței și securității naționale ale
în acest spirit, sîntem ferm
tuturor popoarelor, să se adopte o
hotărîți să facem totul pentru a
asemenea politică în relațiile in
contribui la întărirea solidarității
ternaționale incit să se asigure
și la dezvoltarea relațiilor dintre
dezvoltarea puternică, economică și
partidele comuniste și muncito
socială, a țărilor care și-au cucerit
rești, la realizarea unei noi uni
independența — singura cale pen
tăți, bazată pe egalitate și respect
tru progres, pentru stabilitate și
al independenței fiecărui partid.
pentru o pace trainică în lume !
Sîntem pentru o largă colabo
(Vii și puternice aplauze).
rare cu partidele socialiste, socialNe pronunțăm ferm pentru li
democrate, cu celelalte forțe
chidarea politicii economice de ine
antiimperialiste, democratice, pa
galitate și asuprire a altor popoa
triotice, pentru soluționarea, îm
re, pentru o soluție globală în pro
preună, a problemelor grave care
blemele subdezvoltării, considerînd
preocupă omenirea.
că se impune organizarea în cel
Considerăm că deosebirile de
mai scurt timp a unei conferințe
păreri în modul de soluționare a
internaționale, cu participarea atît
unor probleme nu trebuie să con
a țărilor în curs de dezvoltare, cît
stituie un obstacol în întărirea so
și a țărilor dezvoltate.
lidarității și colaborării.
în acest cadru, va trebui să se
Este necesar să se adopte o po
ajungă la tin acord corespunzător
ziție fermă, hotărîtă împotriva ori
privind problema datoriei externe
căror încercări de destabilizare și
a țărilor în curs de dezvoltare, la
de slăbire a forțelor democratice,
adoptarea unui program larg pri
a socialismului într-o țară sau alta.
vind lichidarea subdezvoltării și
Politica de colaborare și pace
realizarea noii ordini economice
trebuie să respingă orice fel de
mondiale.
amestec în treburile altor partide,
Numai soluționarea problemelor
altor , popoare, altor țări !
subdezvoltării, stabilirii unor noi
Este dreptul suprem al fiecărui
relații economice, care să favori
partid, al. fiecărui popor de a-și
zeze atît progresul țărilor în curs
elabora calea dezvoltării economice
de dezvoltare, cit și dezvoltarea
și sociale în mod independent!
economico-socială a tuturor state
Trebuie să nu uităm în nici o
lor lumii, va asigura o adevărată
împrejurare învățămintele istoriei,
stabilitate în economia mondială,
care ne arată că tocmai lipsa de
va crea condiții pentru o politică
unitate în mișcarea muncitorească,
de largă colaborare ' între toate
între forțele progresiste a ușurat
națiunile, ca un factor hotărîtor
instaurarea dictaturii fasciste în
pentru o politică de pace, pentru
Germania și în alte țări, a dus
o lume mai dreaptă și mai bună,
la izbucnirea celui de-al doilea
in care fiecare națiune să-și a
război mondial.

în spiritul înaltei răspunderi în
fața poporului nostru, ne adresăm
tuturor partidelor și forțelor de
mocratice, progresiste, tuturor po
poarelor cu chemarea de a face
țotul pentru o politică și o gîndire
cu adevărat nouă în relațiile internaționale, care să excludă, sub
orice formă, amestecul în treburile
altor state 1 (Vii și puternice
aplauze).
Să facem totul pentru triumful
rațiunii, pentru o politică de dezar
mare, de pace, pentru o lume fără
arme nucleare și chimice, fără
arme și războaie, pentru o lume a
colaborării egale între toate națiu
nile ! (Urale și aplauze
pu
ternice, prelungite. Se scandează
„Ceaușescu. România — Pacea și
prietenia !“).
Deși problemele mondiale sînt
complexe și grave, avem ferma
convingere că, acționînd în deplină
unitate și colaborare, forțele pro
gresiste. antiimperialiste. popoarele
de pretutindeni pot să schimbe
cursul evenimentelor, pot să dea
o perspectivă clară, de soluționare
democraticăj constructivă a tuturor
problemelor din lumea contemporană, pot asigura victoria politicii
noi, de pace și colaborare, de
bunăstare și progres, de dezvoltare
liberă, independentă, a fiecărei
națiuni ! (Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși,
La a 45-a aniversare a marii
noastre sărbători naționale, să ne
angajăm solemn că vom acționa
cu toată hotărîrea pentru continua
dezvoltare economico-socială a pa
triei. pentru întărirea unității cla
sei muncitoare, a țărănimii, inte
lectualității, a tuturor oamenilor
muncii, a întregului nostru popor,
în jurul gloriosului nostru partid
comunist,
pentru
înfăptuirea
neabătută a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de
înaintare fermă a României spre
visul de aur al poporului nostru,
al tuturor popoarelor
spre comunism ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — eroism.
România — comunism !“).
Deoarece am vorbit puțin de
realizările planului pe acest an,
subliniez în încheiere că este nece
sar să acționăm cu toată hotărîrea
pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a planurilor de dez-.
voltare economico-socială pe acest
an și pe întregul cincinal, asigurind trecerea țării noastre la un
nou stadiu de dezvoltare, realiza
rea unei noi calități a muncii și
vieții întregului nostru popor, pu
nînd astfel o bază trainică pentru
planul cincinal, al ,9-lea, pentru
programele de dezvoltare pînă în
2000 ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite : se scandează „Vom
munci si vom lupta, patria vom
înălța !“).

Să întîmpinăm Congresul al
XIV-lea al partidului cu noi reali
zări în dezvoltarea socialistă a pa
triei, în ridicarea gradului de civi
lizație, a bunăstării și fericirii în
tregii națiuni ! (Aplauze și urale
puternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu reales la ai
XIV-lea Congres !“).
Să consacram întreaga noastră
putere de muncă cauzei înfloririi
și prosperității României socialis
te, întăririi independenței și suve
ranității naționale, cu încrederea
fermă în politica revoluționară a
partidului nostru comunist, in for
ța unită a poporului nostru, con
structor conștient al propriului său
viitor. (Aplauze și urale puternice,
prelungite ; se scandează puternic
„Ceaușescu și poporul !“).
Vă urez tuturor, dragi tovarăși,
urez tuturor oamenilor muncii,
întregului popor noi și tot mai
mari succese în ridicarea patriei
noastre pe noi culmi de progres și
civilizație. în înaintarea fermă
spre înaltele piscuri ale cotTntîlismului, de afirmare a forței și’ ca
pacității creatoare a poporului nos
tru. Viață veșriicfi’națiunii nhăstre,
în deplină libertate și indeperidtență, în rîndul națiunilor lumii !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu să trăiască, România
să-nflorească !“).
Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a
întregii națiuni pe calea făuririi
socialismului, a bunăstării, a co
munismului 1 (Urale si aplauze pu
ternice : se scandează îndelung,
minute in șir „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Trăiască minunatul și eroicul
nostru popor, constructor conștient
și ferm al socialismului pe pămintul patriei noastre ! (Aplauze si
urale puternice, prelungite ; se
scandează îndelung : „Ceaușescu
și poporul !').
Trăiască și să devină tot mai
înfloritoare și puternică patria
noastră — Republica Socialistă
România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite, se scandează
îndelung „Ceaușescu — România,
stima noastră și mindria !“).
Să triumfe lupta unită a tutu
ror forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor, pen
tru dezarmare, pentru pace, pen
tru colaborare, pentru o lume mai
dreaptă și mai bună pe planeta
noastră !
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Toți cei prezenți în sală
se ridică in picioare și ovaționează
îndelung, într-o atmosferă de pu
ternică unitate, pentru Partidul
Comunist Român — forța politică
conducătoare a națiunii noastre —
pentru secretarul general al parti
dului,
președintele
Republi
cii Socialiste România, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
au participat la deschiderea „Expoziției republicane a creației tehnico-științifice,
literar-artistice, de artă populară și artă plastică"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
ți tovarâșa Elena Ceaușescu au participat, luni, 21 august,
la deschiderea „Expoziției republicane a creației tehnicoțtiințifice, literar-artistice, de artă populară ți artă plastică",
organizată în Capitală, cu prilejul închiderii celei de-a Vll-a
ediții a Festivalului național „Cintarea României" ți dedicată
aniversării a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială ți
națională, antifascistă ți antiimperialistă.
La festivitate au luat parte mem
bri si membri supleant! ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai C.C. al
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți ai vieții noastre
științifice si culturale.
La
sosire.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu au lost intîmpinati cu
deosebită căldură, eu entuziaste și
emoționante manifestări - de stimă și
prețuire de numeroși oameni ai
muncii bucureșteni. prezenti la inau
gurarea expoziției. S-a scandat, cu
multă însuflețire, numele partidului
si al secretarului său general. Pio
nieri și șoimi ai patriei, tinere și
tineri au oferit, cu dragoste, flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
invitați, cu respect, să viziteze ex
poziția, amplă si semnificativă sin
teză a activității tehnico-stiințifice Si
cultural-artistice desfășurate, pe în
treg cuprinsul patriei, sub egida
festivalului
national
..Cîntarea
României11. care a demonstrat, și cu
ocazia actualei ediții, capacitatea sa
de stimulare a creației tehnice, a
talentului și energiei creatoare ale
maselor — tezaur inepuizabil, izvor
nesecat ce îmbogățește, necontenit
viata spirituală a tării.
Deschisă în cel de-al 45-lea an al
libertății patriei, expoziția
evocă,

prin mărturii documentare, actul
istoric de la 23 August 1944, drumul
glorios străbătut de România în cele
patru decenii și jumătate, omagia
ză pilduitoarea viață și activita
te revoluționară ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ce reliefează un
mare destin de patriot revoluționar,
identificat, de aproape șase decenii,
cu momentele fundamentale din is
toria contemporană a tării, cu lupta
eroicului nostru partid comunist
împotriva fascismului și războiului,
pentru apărarea independenței și
integrității teritoriale, lichidarea ex
ploatării și asupririi, pregătirea și
înfăptuirea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, pentru transfor
marea revoluționară a societății,
pentru socialism.
Sugestive date și grăitoare ima
gini conturează chipul luminos al
României de azi, reflectă grandioasa
epopee a muncii libere și avîntate a
poporului român, strălucitele victo
rii obținute, sub conducerea partidu
lui, în anii construcției socialiste,
îndeosebi după Congresul al IX-lea
al P.C.R., care a inaugurat cea mai
rodnică perioadă din existența mul
timilenară a patriei.
Oglindind tot ce s-a realizat, mă
reț șl durabil, pe întreg cuprinsul
patriei, expoziția pune în evidență
o realitate vie — că poporul nostru,
devenit stăpîn pe destinele sale, a
asigurat progresul eeonomico-social

al țării într-un ritm înalt, corespun
zător forței și capacităților sale, că
numai și numai socialismul a făcut
ca societatea noastră să ajungă la
un asemenea nivel de dezvoltare,
bunăstare și civilizație.
Edificatoare imagini înfățișează pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, in mijlocul oamenilor
muncii, cu prilejui vizitelor de lu
cru în întreprinderi industriale șl
unități agricole, în institute de cer
cetare, de învățămînt - și cultură,
pretutindeni unde se făuresc bunu
rile materiale si spirituale. Este
ilustrat un adevăr profund, con
firmat necontenit de viată, că,
în România, socialismul se constru
iește cu poporul și pentru popor, cu
oamenii și pentru oameni. Totoda
tă, este reliefată strinsa. unitate â
întregii națiuni în jurul partidului
și secretarului său general, unitate
ce dă forță . și trăinicie societății
noastre socialiste, izvorul tuturor
biruințelor obținute în edificarea so
cialistă a patriei.
Prezentînd remarcabile înfăptuiri
ale acestui timp glorios, legate
nemijlocit de fapta și gindirea re
voluționară ale ilustrului conducător
al partidului și statului, expoziția
pune în evidență Hotărîrea Plenarei
Comitetului Central al P.C.R., din
iunie 1939. da a propbne. la Con
gresul al XlV-lea al P.</.R., reale
gerea tovarășului; Nicolae Ceaușescu
în înalta funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român,
hotărîre.ce a Întrunit consensul în
tregului nostru popor, care vede In
aceasta garanția supremă a edifică
rii cu succes a societății Socialiste
multilateral dezvoltate, ridicării pa
triei pe noi irepte.de progres șLcivilizație.
Pe un mare fundal .este înscris
evenimentul de seamă ce va avea
loc în viata partidului si a tării —
Congresul al XlV-lea al Partidului
Comunist Român, deschizător de noi

și largi orizonturi construcției so
cialismului și comunismului în
România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat,
în continuare, sălile unde sînt pre
zentate cifre și exponate ce relevă
amploarea
Festivalului
național
„Cîntarea României11, care a deve
nit cea mai complexă și cuprinză
toare manifestare a muncii și crea
tivității întregului nostru popor. Ex
poziția ilustrează în mod sugestiv
felul în care festivalul și-a de
monstrat capacitatea de emulație, de
atragere în sfera științei și tehnicii,
a culturii și artei a unui număr din
ce în ce mai mare de oameni, ai
muncii de toate vîrstele și profesii
le, care își găsesc în activitatea de
creație; împlinirea talentului și per
sonalității lor. Dacă la întiia ediție
au participat peste 100 000 de for
mații Si cercuri artistice de ama
tori de la orașe și sate. întrunind
două milioane de membri, la a
Vll-a ediție a festivalului nu
mărul acestora a depășit 230 000
colective artistice, cuprinzînd 5,1
milioane de creatori și inter
pretă Această manifestare de am
ploare a reunit, pentru prima dată,
creația tehnico-științifică și toate
artele si genurile artistice. în des
fășurarea sa remarcîndu-se partici
parea artiștilor amatori, precum șl
a profesioniștilor, fiecare în maniere
specifice, distincte, dar cu aceeași
finalitate educativă generală. Prin
contribuția importantă adusă la
realizarea unității dialectice din
tre muncă și creație, la înflo
rirea științei, artei șl culturii,
naționale, la educarea și formarea
omului nou, cu o conștiință înainta
tă, cu un larg orizont de cunoaștere,
festivalul se înscrie ca o măreață
ctitorie spirituală, expresie elocven
tă a democratizării științei și cultu
rii românești, parte integrantă a de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare.
Un loc central în expoziție îl .ocupă creația științifică și tehnică, la
actuala ediție participînd aproape
3 milioane de oâmeni ai muncii din
întreprinderi, unități agricole, de
cercetare și proiectare, precum și
elevi și studenți. Revelator pentru
climatul deschis și fertil, ce a asi
gurat afirmarea inițiativelor crea
toare ale particiipanților, este faptul
că, în cadrul acestei competiții, au
fost rezolvate aproape 300 de mii
terne de cercetare, care au contri
buit la obținerea unui considerabil
spor de producție, la reducerea
cheltuielilor materiale și realizarea
unor importante beneficii. Au fost
brevetate și aplicate, de ,asemenea,
12 926 de invenții. Toate acestea atestă angajarea fermă a participanților la introducerea ne scară largă
a progresului tehnic in toate ramu
rile. la. înfăptuirea revoluției tehmido-științifice și a noii revoluții
agrare.
In timpul vizitării expoziției s-a
. evidențiat sprijinul remarcabil de
cafe a beneficiat și beneficiază acti
vitatea de creație științifică și teh
nică de masă din partea tovarășei
Elena Ceaușescu, savant de largă re
cunoaștere internațională, care, prin
strălucitul său exemplu de muncă
și de viată, a imprimat și in acest
domeniu de activitate încredere in
forțele proprii, o nouă calitate a ac
tului de creație.
Date semnificative înfățișează aportul creației tehnico-științiflce Ia
soluționarea unor probleme de bază
din diferite ramuri și sectoare ale
economiei naționale, la iniăptuirea
programelor prioritare privind dez
voltarea bazei de materii prime și
energetice, reducerea consumurilor
materiale, organizarea si moderniza
rea proceselor de producție, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al
produselor, creșterea productivității
muncii și a eficienței economice.
Adresindu-se specialiștilor din cer

cetare prezențt la deschiderea expo
ziției. tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să se acționeze, in continuare,
pentru aplicarea largă a cuceririlor
revoluției tehnico-științifice în chi
mie. energetică, metalurgie, in agri
cultură. în celelalte domenii, pentru
realizarea unor produse cu perfor
manțe tot mai ridicate, la nivel mon
dial, pentru reducerea consumurilor
materiale și energetice, pentru creș
terea eficienței întregii activități.
Expoziția prezintă, de asemenea,
activitatea de creație din școli și fa
cultăți. așezată sub semnul educării
prin muncă și pentru muncă, a ti
nerei generații, integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, cul
tivării în pudurile viitorilor inuncitori și specialiști a pasiunii pentru
cunoaștere științifică. cercetare și
inovare.
Sub inrîurirea festivalului, litera
tura și arta au , cunoscut o puternică,
știrnijire. îmbbgățindu-sg cu noi și
valoroase opere, inspirate din viața
și munca poporului nostru, din reali
tatea .generoasă a epocii luminoase
in care trăiește, .astăzi. tara.
în acest cadru stimulativ, arta
populară înregistrează, la rîndul ei,
un continuu proces de dezvoltare și
înnoire, ilustrat, cu mult gust și in
geniozitate. in expoziție. Sint pre
zentate lucrări de o mare varietate,
originalitate și frumusețe, unele continuind tradiția, altele căutînd noi
expresii artistice. Rețin atenția, obiecteie de ceramică realizate de
meșteri eunoscuți, costumele popu
lare. țesături de borangic și de in
terior — covoare, ștergare, lăicere,
fete de masă, velințe —, din toate
zonele țării, obiecte lucrate cu talent
de creatori din diferite județe.
Dincolo de măiestria individuală a
creatorilor populari.
se desprinde
contribuția importantă pe care festi
valul. tt aduce la pășțrarea și valo
rificarea tezaurului nostru folcloric,
asigurînd autenticitatea și caracterul
său specific.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit
pentru a discuta cu meșterii popu
lari care, cu uneltele lor tradițio
nale. executau ■ diferite obiecte din
bogata gamă a creației noastre, popu-,
lare.
Secretarul general al partidului a
cerut factorilor de răspundere să ia
măsurile ce se impun pentru; a se
asigura păstrarea . și continuitatea
meșteșugurilor tradiționale, valorifi
carea talentului și priceperii creato
rilor. care să ducă mai departe fai
ma artei populare românești. In acest sens, s-a indicat să fie elaborat
un program privind organizarea, în
fiecare comună. în cadrul centrelor
dp creație și cultură socialistă. a ac
tivității de realizare a țesăturilor, a
costumelor populare, a altor produse
ale artei populare tradiționale.
In continuare, s-a vizitat salonul
de: carte din cadrul expoziției, unde,
la loc da cinste. , este prezenta
tă opera teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, contribuție da
cea mai mare însemnătate la dezvolt,
tarea creatoare a gindirii și practicii
revoluționare ' contemporane, la îm
bogățirea
cunoașterii
universale.
Stat expuse volumele apărute în
otelul „România pe drumul cțxă*
struirij societății socialiste multila
teral dezvoltate.11,, fa seria de „Ope
re, alese11, culegeri de texte în co
lecțiile ce prezintă gindirea sociai-politică, economică, filozofică a
președintelui României, care alcă
tuiesc, ta întregul lor, o monumen
tală operă teoretică, profund origi
nală, rezultat al anei analize pă
trunzătoare, realiste, a proceselor
sociale contemporane și al aplicării
creatoare a adevărurilor generale la
condițiile specifice aje României.
Siht prezentate, totodată, lucrările
consacrate peste hotare personalityții țovșxășutlui ’, Nicolae Ceaușescu,
precum și numeroasele'traduceri din
opera secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, a

părute ta edituri din multe țări ale
lumii, expresie a înaltei prețuiri de
care se bucură pe plan internatio
nal.
Sînt expuse lucrările științifice ale
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. apărute in
țâra noastră și ta străinătate, lu
crări care reprezintă un aport de
«teamă la creșterea prestigiului ști
inței românești.
In această sală a expoziției se
află, de asemenea, numeroase vo
lume ce ilustrează, prin varietatea
lor tematică, intensa activitate edi
torială din țara noastră.
In cadirtil expoziției este ilustrată
activitatea presei, a radioteteviziunii, chemate să oglindească intensa
activitate politică internă și exter
nă a partidului și statului, munca
plină de dăruire a poporului, să
contribuie la educarea revoluționa
ră a maselor, la formarea omului
nou, constructor devotat al socialis
mului și comunismului.
lua încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au adresat felicitări or
ganizatorilor, participanților la ex
poziție. la întreaga desfășurare a
actualei ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României11.
înscrisă ta seria de manifestări
consacrate marii sărbători de la
23 August, expoziția dobindește ca
racterul unui bâlanț bogat al reali
zărilor din activitatea tehnico-ștltațifică și literar-artisfâcă. ilustrează
nivelul ridicat de civilizație, al ca
lității vieții spirituale al națiunii
noastre socialiste.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați, din nou.
cu. multă însuflețire de oamenii
muncii din Capitală prezenți la
inaugurarea expoziției. S-a aclamat
îndelung pentru partid și secretarul
său general, pentru patria noastră
socialistă, demnă, liberă și înflori
toare.

zarea spectacolului. Poemul final sintetizează vrerea întregului popor :

ce. Pe scenă și în sală domnea o
atmosferă de mare . însuflețire. A
fost intonat Imnul Frontului Demo
crației și Unității, Socialiste „E scris
pe tricolor unire11. Au răsunat urale
și ovații îndelungate. S-a scandat cu
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, ca expre
sie a unității dintre partid, națiunea
noastră socialistă și ilustrul său con
ducător.
în aceste clipe emoționante, un
grup de pionieri ș! șoimi ai patriei
au urcat in loja oficială și au dă
ruit buchete de flori tovarășului
Nicolae Ceaușescu/ tovarășei Elena
Ceaușescu.
Din
partea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei

Elena Ceaușescu au fost oferite
flori realizatorilor spectacolului.

Spectacol omagial
consacrat marii sărbători
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu ău
asistat, după Încheierea adunării
solemne, la un spectacol omagial
consacrat celei de-a 45-a aniversari
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă d>in anul 1944.
Realizat de colective profesioniste
și de amatori laureate ale celei de-a
VII-a ediții a Festivalului național
„Cintarea României11, spectacolul a
cinstit măreața zi de August 23.
subliniind izbinzile ' fără precedent
obținute de România in anii socia
lismului, îndeosebi în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român.
Prin momente deosebite ca reali
zare artistică, de amplă cuprindere
și profund umanism, s-a dat glas
sentimentului de încredere în partid,
dragostei nemărginite
față de
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Un imn de glorie închinat Parti
dului Comunist Român, care a orga
nizat și condus cu clarviziune po
porul la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, la transfor
marea revoluționară a societății și
edificarea socialismului în patria
noastră, a deschis, semnificativ și
mobilizator, spectacolul,

în tot ce România are
Mai luminos, mai demn, mai bun,
în patria înfloritoare
E incrustată semnătura —
Partidul Comunist Român.
Prin Nicolae Ceaușescu
Un patriot călit in lupte,
S-a afirmat ca brav tribun,
Știind teroarea să o-nfrunte,
Fiu demn al unui demn partid —
Partidul Comunist Român
în tot ce România are
Mai luminos in plai străbun,
în patria înfloritoare,
E fapta Marelui Erou
Cel mai viteaz, mai drept, mai bun,
Și-i incrustată semnătura :
Partidul Comunist Român

Imagini cinematografice, cintece
patriotice și revoluționare evocă for
ța politică și organizatorică a Parti
dului Comunist Român în acțiunile
premergătoare actului de la 23 Au
gust 1944 și în timpul revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, precum și
aspecte ale reconstrucției țării.
Dragostea de patrie, de glia stră
moșească, aspirația dlntotdeauna a
poporului nostru către bine și fru
mos, către cinste și demnitate, înaltul
patriotism, vocația sa pașnică au dobîndit expresie artistică într-un su
gestiv tablou muzical-coregrafic, pe
un aranjament muzical inedit al „Ba
ladei11 lui Ciprian Porumbescu, în
versuri și lucrări pentru soliști și or
chestră, în emoționanta prelucrare
corală din „Rapsodia a II-a“ de
George Enescu.
Cu inspirate mijloace artistice,
spectacolul a evocat prezența se
cretarului general al partidului
în mijlocul celor ce muncesc,
vizite de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu în Capitală și în județele
patriei, imagini-simbol ale unității
întregului nostru popor in jurul
partidului. în desfășurarea sa, spec
tacolul ilustrează că nu este colț cit
de îndepărtat al țării să nu stea
mărturie pentru ceea ce au însemnat
cei 45 de ani ta viața patriei, a oa
menilor săi care, prin punerea în va
loare a zestrei lor de talent și hăr
nicie, au reușit să zidească o Româ
nie ta necontenit progres.
Poemul muzical-literar-cinematografic „Omagiu11 este prefațat de
versuri-angajament ce concentrează
o bogăție de metafore poetice, ex
presii ale sentimentelor de dragoste
ale întregului nostru popor față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
tovarășa Elena Ceaușescu :

Acestui timp ii spunem Ceaușescu
E nume de Erou, de revoluționar
Care veghează-n patria iubirii
Erou al vremii noastre, exemplar.

îl vom urma și il vom realege
La cel de-al paisprezecelea Congres
Cum însuși viitorul hotărăște .
Durata sa de pace și progres.

Se-âdună-n vers metafore alese
Spre a cinsti o dîrză luptătoare,
O viață demnă țării dăruită
Și luptei clasei noastre muncitoare

Iar inimile se deschid senine
Să infloreascd-n cint înălțător
Elenei Ceaușescu cald omagiu
în timpul țării azi biruitor.
încrederea nestrămutată în oameni,
în demnitate și în muncă, intr-un vii
tor pașnic a răzbătut și din mesajul
de pace al României, mesaj adresat
lumii întregi. De aici, din România
— grăiesc stihurile rostite și evolu
țiile coregrafice — pașnicul și .Înțe
leptul popor român „.ridică, demn
stindardul păcii spre zarea muticii
tuturor11. Se dă expresie unui vibrant
manifest, chintesență a tinereții fără
bătrinețe a ginduiui de pace româ
nesc. Cîțiva dintre laureații ultimei
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României11 — creatori de
versuri, recitatori, dansatori, soliști
și grupuri vocale, virtuozi ai instru
mentelor noastre populare — au fost
prezenți la sărbătoarea țării intr-un
pitoresc tablou folcloric.
Angajamentul revoluționar de mun
că și împliniri al întregului nostru
popor, sub conducerea Partidului Co
munist Român, încrederea nestrămu
tată in socialism — - ca unic drum
pentru fericirea națiunii, pentru dez
voltarea multilaterală a patriei —, In
izbinzile viitorului ei comunist au
fost exprimate cu talent de parti-cipanții la realizarea spectacolului în
versuri și lucrări muzicale in primă
audiție. Anul 45 al istoriei noastre
noi se leagă în chip simbolic de Con
gresul al XlV-lea al Partidului Co
munist Român.
Congresului victoriei socialismului
în patria noastră, al triumfului prin
cipiilor socialismului științific în
transformarea revoluționară a socie
tății românești, al adevăratei suve
ranități, al independenței depline,
economice și politice, a țării i-a foet
consacrat momentul final al spec
tacolului.
Un
impunător arc de
triumf, avind pe frontispiciu înscrisă
deviza „Victoria Socialismului11, a
dominat; întreaga scenă pe care se

aflau corurile reunite, formațiile și
interpreții ce au luat parte la reali-

Al XlV-lea Congres noi drumuri muncii va deschide
Ca România-n veci să fie puternică și suverană,
Spre viitorul comunist mesajul faptei să-și trimită
Din marea Epocă de Aur, de glorie contemporană.
Noi împliniri socialiste-și va prinde țara-n diademă,
Nou timp de ample certitudini și de necontenit progres,
Căci la Congresul paisprezece, din nou in funcția supremă
Conducătorul genial, Eroul drag va fi ales.

în unic glas întreg poporul se-adună gîndul să-și rostească
Acum, în ceas de sărbătoare, cind urcă-n inimi bucuria :
„Cit patria, în fruntea țării, Eroul țării să trăiască !
Partidul Comunist trăiască ! Trăiască veșilic România !“

Spectacolul a luat sfîrșit în acordurile cîntecului „Glorie partidului,

glorie marelui erou11, un corolar al
întregii manifestări cultural-artisti

★

Spectacolul omagial a fost organi
zat de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Consiliul Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor, Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști, Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor,
Ministerul Apărării Naționale, Radioteleviziunea Română, împreună
cu Comitetul Municipal București al
P.C.R. și Comitetul Municipal Bucu
rești de Cultură și Educație Socia
listă.
Regia artistică : Dan Micu, Cris
tian Hadjiculea.

(Agerpres)
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tuită sub steagul atotbiruitor al
Partidului Comunist Român.
In acest moment aniversar, salu
tăm cu nețărmurită bucurie și deo
sebit respect participarea la Adu
narea solemnă a marelui nostru
conducător, ce a intrat pentru tot
deauna in istoria patriei prin eroica
luptă revoluționară, de șase decenii,
împreună cu poporul și pentru po
por, dăruită cauzei supreme a eli
berării sociale și naționale, con
strucției socialismului și comunis
mului, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Aducem înălțător omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, proeminentă personalita
te a vieții politice, a științei româ
nești, savant de renume mondial,
pentru îndelungata activitate revo
luționară și deosebita contribuție la
progresul cercetării științifice, al
învățământului și culturii, la dezvol
tarea economico-socială a țării.
Salutăm prezența celorlalți tovarăși
din conducerea partidului și statului,
a oaspeților de peste hotare, a corpu
lui diplomatic, a tuturor participauților la această festivitate.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși.
La marea noastră sărbătoare.
România înfățișează tabloul impre
sionant al înfăptuirilor economice și
sociale obținute în anii construcției
socialiste, cu deosebire in glorioasa
Epocă Nicolae Ceaușescu, deschisă de
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român.
De aproape un pătrar de veac,
destinele partidului, ale țării au fost
încredințate, prin voința comuniști
lor, a întregii națiuni, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în tot acest timp
eroic s-au produs transformări înnoi
toare radicale, ce au schimbat fun
damental întregul curs revoluționar
al muncii și vieții poporului, au asi
gurat deplina independență și suve
ranitatea țării.
în conștiința națiunii este puter
nică convingerea că toate aceste mă
rețe realizări sint în mod esențial

determinate de geniala operă soclalpolitică, originală și profund științi
fică, a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
fondatorul României socialiste.
întregul popor, clasa muncitoare,
țărănimea, intelectualitatea intimpină
ziua de 23 August, care a devenit
sărbătoarea națională a tuturor româ
nilor, într-o deplină și puternică uni
tate în jurul partidului, urmînd cu
credință și devotament nemărginit pe
marele tribun revoluționar, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Expresia cea mai
edificatoare a dragostei profunde ce
i-o poartă întreaga națiune o consti
tuie uriașele realizări de pe tot cu
prinsul țării, hotărirea fermă de a
transpune in viață strălucitele sale
idei și concepte, de însemnătate de
cisivă pentru prezentul și viitorul
României. înscrise în ProgramulDirectivă și Tezele Congresului al
XIV-lea — Congresul marilor victorii
socialiste.
în acest moment sărbătoresc, de
vibrant patriotism pentru marile îm
pliniri de progres și bunăstare, pen
tru cutezătoarele programe de dez
voltare economico-socială, in viitorul
cincinal și în perspectivă, comuniștii,
întregul popor aprobă cu entuziasm,
in unanimitate, istorica propunere ca
la Congresul al XIV-lea, in inalta
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român să fie reales
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Acest act politic fundamental, ce se
integrează intr-un proces de conti
nuitate, ne dă garanția supremă că
sub flamura partidului, in frunte cu
înțeleptul și clarvizionarul nostru
conducător, avind drept luminoasă
călăuză principiile socialismului ști
ințific, învățămintele istoriei naționa
le și vasta experiență dobîndită in
edificarea noii orinduiri sociale, po
porul român va înainta cu fermitate,
neabătut, pe calea revoluționară a
construcției celei mai drepte și m.ai
umane societăți — societatea socia
listă și comunistă.
Creator al politicii noastre externe,
active și constructive, de dezarmare
și pace, de întărire a colaborării in
tre toate popoarele, de unitate a ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste
și muncitorești, a tuturor for
țelor
antiimperialiste,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a intrat in con
știința umanității ca promotor con

secvent al noii gindiri politice, al
principiilor de etică, de justiție și
democratizare a vieții internaționale,
pentru făurirea unei lumi mai bune,
mai drepte pe planeta noastră.

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
în această zi de grandioasă sărbă
toare a întregului nostru popor, in
numele Comitetului Central al parti
dului, al Marii Adunări Naționale și
al Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste, cu
deosebit respect adresăm rugămintea
fierbinte de a lua cuvintul, la Adu
narea solemnă consacrată împlinirii
a 45 de ani de la revoluția din Au
gust 1944, Marele Erou al națiunii,
Erou al păcii, secretarul general al
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Primit cu vii și îndelungi aplauze,
a
luat
cuvintul
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
Ampla cuvintare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, transmisă direct
de posturile noastre de radio și te
leviziune, a fost urmărită cu viu
interes, cu profundă satisfacție și
deplină aprobare. Aprecierile, orien
tările și îndemnurile conducătoru
lui partidului și statului au fost
subliniate în repetate rînduri cu
îndelungi aplauze. Prin urale și ova
ții, participanții la adunare au dat
glas sentimentelor de îndreptățită
mîndrie patriotică ale tuturor fiilor
țării pentru mărețele realizări pe
care poporul român, sub steagul de
lupță al partidului nostru comu
nist, le-a obținut în patru decenii
și jumătate de deplină libertate,
independență și suveranitate na
țională, cu deosebire după cel
de-al IX-lea Congres, în anii Epocii
Nicolae Ceaușescu. Cu sentimentul
deplinei încrederi in viitor, însufle
țiți de marile izbînzi de pînă acum,
cei prezenți . au reafirmat angaja
mentul lor, al tuturor oamenilor
muncii de pe întreg cuprinsul țării
de a acționa cu abnegație și dăruire
pentru înfăptuirea planurilor șl

programelor de propășire multilate
rală a patriei, de traducere Iri viață
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.
La Încheierea cuvîntăril, In aplau
zele și ovațiile întregii săli, un grup
de. pionieri și șoimi ai patriei au urcat
la tribună și au înmlnat tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Ridicând în brațe pe unul din acești
copii; secretarul general al partidului
a spus :
Acum, cind se împlinesc 50 de an!
de la începerea celui de-al doilea
război mondial și sărbătorim 45 de
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă, să facem totul pentru
acești copii, pentru viitorul lor, al
tuturor copiilor lumii, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă, să facem
totul pentru pace, pentru o lume
fără războaie !
Cei prezenți au exprimat, . prin
ovații și urale, deplinul atașament la
gestul simbolic al secretarului ge
neral al. partidului, întruchipare grăi
toare, a crezului politic al partidului,
al voinței sale de pace ..și înțelegere
cu toate popoarele lumii..
Adunarea solemnă din Capitală
consacrată aniversării Zilei naționa
le a poporului român a-luat sfirșit
într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, care exprimă uni
tatea de nezdruncinat a întregului
popor in jurul Partidului Comunist
Român, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. sub conducerea
căruia și-au găsit o deplină împli
nire idealurile de libertate și inde
pendență, de progres și prosperi
tate.
In această zi de scumpă aniversa
re. in Sala Palatului Republicii din
Capitală a vibrat puternic inima în
tregii țări. Cei prezenți la adunare
— iar prin intermediul transmisiei
de radio și televiziune —, toți cetă
țenii patinei au participat cu emo
ție și mindrie patriotică, cu satisfac
ția strălucitelor izbînzi obținute In
anii construcției socialiste.
După Adunarea solemnă, pe scena
Sălii Palatului s-a desfășurat un
spectacol omagial în cinstea celei de-a
45-a aniversări ă zilei de 23 August.

Zilnic, o noua capacitate de producție
Obișnuim să vorbim acum. în
anul 45 de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, în termeni simDli,
firești, despre progresele cu ade
vărat uriașe făcute in anii con
strucției socialiste, cu deosebire
după Congresul al IX-lea. în toate
domeniile de activitate : industrie,
agricultură, știință, cultură, învătămint, in , creșterea nivelului de
trai.
Si totuși, cite eforturi, cîte pro
bleme dificile, de mare complexi
tate nu au trebuit să fie rezolva
te ! Am putea oare atunci să
desprindem din acest proces de un
dinamism fără precedent un sin
gur element, o cifră, o idee care
să exprime și eforturile făcute, și
forța propulsoare a țării ? Chiar
dacă e greu, e bine să încercăm.
Iată o cifră care, privită din
perspectiva timpului, capătă
o
semnificație aparte : DIN CELE
10 200 CAPACITĂȚI DE PRODUC
ȚIE IMPORTANTE — INDUS
TRIALE, AGROZOOTEHNICE ȘI
DIN ALTE SECTOARE DE ACTI
VITATE — PUSE ÎN FUNCȚIUNE
IN PERIOADA 1945—1988, NUMAI
ÎN ULTIMII 23 DE ANI AU FOST
RACORDATE LA CIRCUITUL ECONOMIC AL PATRIEI APROA
PE 8 600 CAPACITĂȚI, CEEA CE
ÎNSEAMNĂ CĂ, ÎN MEDIE, ÎN
FIECARE ZI A ÎNCEPUT SĂ
PRODUCĂ O NOUA CAPACI
TATE.

Așadar, timp de peste două deeenii. in fiecare zi. în atîtea si
atîtea localități pentru care anii socialismului echivalează cu
înscrierea pe coordonatele dez
voltării economice, o nouă ca
pacitate â fost integrată în
circuitul economic, a început să
product;. Faptul în sine este impre
sionant : prin dimensiuni, prin
perseverență, prin ceea ce suge
rează. De unde poate să aibă o
economie fără tradiții industriale,
aflată practic la început de drum,
. această forță uriașă de a .se con
strui șî reconstrui, de a se moder
niza necontenit, de a ține pasul cu
cele mal noi tendințe manifestate
pe plan mondial, in țări cu o în
delungată experiență și un puter
nic potențial productiv ?
Timp de peste două decenii, in
fiecare zi, o nouă capacitate ra
cordată Ia circuitul productiv.
Cum T Personalități ale vieții poli
tice și economice internaționale
au apreciat nu numai progresele
impresionante ale României socia
liste, ci și justețea, realismul, ori
ginalitatea. caracterul științific al
căilor alese pentru depășirea ra
pidă a unei stări cronice de
înapoiere
economică.
Prefigurind căile de dezvoltare a economiei
naționale,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat. încă
de la Congresul al IX-lea al parti
dului necesitatea unei rate înalte
a acumulării. Și, intr-adevăr, alo

când în perioada de după 1965
circa o treime din. venitul național
pentru fondul de acumulare, s-a
putut asigura. înfăptuirea unui am
plu program de investiții, s-a în
tărit necontenit proprietatea so
cialistă. Pe această bază a
fost practic posibil să se con
struiască numeroase noi uni
tăți economice în industrie, a-.
gricultură. în alte domenii,. repar
tizate armonios pe toi; cuprinsul
țării, să fie ' atrase in circuitul
productiv noi resurse materiale,
să-’ șe asigure dinamisjșjil . fără,
■precedent al economiei" națîonâ’Iă/
Timp de peste două decenii, în
fiecare zi, o nouă capacitate ra
cordată Ia circuitul productiv ! De
ce ? Au fost, după cum știm, și
voci care au criticat, direct sau
indirect, politica economică a
partidului nostru, îpcercînd chiar
să teoretizeze necesitatea unei
rate a acumulării mai modeste. Nu
vom insista acum asupra faptului că
însăși experiența mondială a infir
mat asemenea teorii, care nu țin
seama de condițiile specifice, con
crete din fiecare tară, de obiecti
vele
propuse.
de
perspecti
vele politicii economice elabo
rate. Evidențiind că hotărîtor
pentru viitorul unui popor nu
este nivelul consumului din ve
nitul național, ci nivelul acu
mulării. secretarul general al
partidului a fundamentat' științific
necesitatea unei rate înalte de acumulare, ca o opțiune politică de

perspectivă. Iar rezultatele obținu
te au confirmat-pe deplin-justețea
acestei orientări. Astfel, dacă țara
noastră ar fi mers pe linia unei
acumulări reduse, de 22,3 la- șută,
cit a fost rata medie a acumulării
în perioada 1951—1965, i-ar fi tre
buit cîteva decenii de acum încolo
pentru, a atinge actualul nivel al
venitului național.
Maț. ejdstă însă un motiv care
argumentează
justețea
politicii
partidului nostru de dezvoltare a
capacității productive a economiei.
Calcule și analize economice ri
guroase arată’ că dacă in perioada
de după 1965 nu s-ar fi mers pe
calea unei rate Înalte a acumulă
rii. nivelul de trai ar fi fost astăzi
cu cel puțin 25—30 la sută mai
redus decît cel actual. în primii
ani,, desigur, s-ar fi, putut consuma
ceva mai mult.. dar pe întreaga
perioadă nivelul de trai ar fi fost
mult mai scăzut, pentru a nu mai
vorbi de , perspectivă.
Timp de peste două decenii, în
fiecare zi, o nouă capacitate racor
dată Ia circuitul productiv ! Este,
credem,. limpede cum și de ce. în
felul .acesta a . fost posibil, să se
asigure milioane de noi locuri de
muneă. să se .construiască sute de
mii de noi locuințe, să se asigure
creșterea mai. puternică a- produc
tivității muncii și a veniturilor tu
turor categoriilor de oameni al
muncii. în felul acesta s-a făurit
chipul nou al României socialiste
de azi.

Sase milioane locuințe
în anii edificării socialiste, în
tara noastră au fost construite, in
total; aproape 6 MILIOANE LO
CUINȚE. Această vastă acțiune a
dobindit dimensiuni noi in „Epoca
Nicolae Ceaușescu", perioadă in
care au fost reconstruite și moder
nizate practic toate orașele țării,
si in care numărul apartamentelor
realizate din fondurile statului a
fost de 6,6 ori mai mare decît în
perioada 1945—1965.
Faptele vorbesc de la sine. în
Alexandria existau în 1965 48 de
apartamente in blocuri inălțate
după 1944 ; cele peste 14 200
construite de atunci și nînă in
prezent au schimbat radical în
fățișarea localității. în munici
piul Slatina există astăzi de
peste 22 de ori mai multe apar
tamente decit erau în 1965. Creș
teri fără precedent care au schim
bat din temelii înfățișarea vechi
lor orașe s-au Înregistrat la Slobo
zia și Satu Mare, la Craiova și
Constanța. la'Tirgu Mureș și Boto
șani, la Sălaj și Vaslui, ca și in toa
te celelalte localități ale patriei.
Dur cel mai elocvent exemplu il
constituie insăși capitala tării. Din
cele 650 000 de apartamente con
struite in București după 23 Au
gust 1944 circa 550 000 au fost ri
dicate după istoricul an 1965. Ce
lor citorva cartiere existente atunci
li s-au adăugat altele noi — Dru
mul Taberei. Militari. Berceni,
Cringași. Aviatorilor și altele, adevărate orașe in oraș. Saltul aces
ta
spectaculos al construcției
de locuințe — paralel cu creș
terea populației, devansînd-o nu
în puține zone ale tării. unde
problema locuințelor a fost deja,
practic, rezolvată — constituie do
vada cea mai vie a politicii înalt
umaniste a societății noastre. în
care totul S" realizează cu oamenii,
în beneficiul nemijlocit al acestora.
Faptele vorbesc de la sine. As
tăzi circa 19 milioane de oameni,
adică 82 la sută din populația
României locuiește în casă nouă.
Numai la sate, in ultimii 24 de ani
s-a construit un număr de circa
2,2 milioane de case, la care se adaugă peste 120 000 de apartamen
te din fondurile statului pentru
personalul din invătămint, sănătate,
pentru ingineri agronomi și aiți
specialiști. Drumul spre progres și
bunăstare al țăranului român —
adică drumul apropierii condițiilor
de muncă și viață de la sate de
cele de ia oraș — este astăzi dru
mul dezvoltării, al organizării ți

modernizării fiecărei așezări ru
rale.
Ritmurile înalte imprimate dez
voltării întregii țări din inițiativa
și acțiunea secretarului general al
partidului au dat țării, în acești
ani, in întrecere cu timpul, un
ciștig de un secol. Căci abia in
anul 2080, adică peste aproape o
sută de ani, ar fi arătat orașele
României așa cum arată ele as
tăzi, dacă șl după 1965 s-ar fi
menținut ritmul de construcție din
precedentele două decenii ; dacă
nu s-ăr fi pus in practică, după
Congresul al IX-lea, un amplu pro
gram de dezvoltare, urbanizare și
modernizare a -tuturor localităților
tării.
Faptele vorbesc de la sine. Și în
anii ce vin. In viitorul cincinal
(1991—1995) construcția de locuințe,
sistematizarea și modernizarea lo
calităților patriei vor continuă să
constituie direcții dintre cele mai
pregnante ale puternicului proces
de dezvoltare in care se află an
grenată întreaga țară. Vor fi date
în folosință încă 700 000 de aparta
mente. Astfel, pretutindeni in tară
— după cum., se subliniază în pro
iectul Programului-Directivă pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului — problema locuințelor va fi
practic rezolvată. Și incă un amă
nunt semnificativ, privind de data
aceasta confortul locativ. Proiectul

Programului-Directivă prevede ca
indicatorul de locuibilitate să ajungă în 1995 la 10—12 mp supra
față pe locuitor (fără luarea în
calcul a dependințelor), numărul
mediu de camere pe apartament
urmind să depășească 2,6,
Pentru a înțelege mai bine sem
nificația noțiunii de confort lo
cativ să analizăm situația gru
pării după numărul camerelor,
al locuințelor construite din fondu
rile statului și date in folosință în
anul 1965 și în anul 1988, în anul
1965, din totalul locuințelor 14,2 la
sută il reprezentau cele cu o sin
gură cameră, 57,6 la sută cu două
camere și 28,2 la sută cu trei. ca
mere. în anul care a trecut situa
ția se prezenta astfel : 17,3 la sută
din total-locuinte aveau o cameră.
36,8 la sută două camere. 37,1
la sută trei camere și 8.8 la
sută patru și mai multe camere.
Se constată, prin urmare, o creș
tere substanțială a apartamentelor
cu tre: camere, precum și o dimi
nuare a celor cu 2 . camere. Spori
rea cu 3,1 procente a locuințe
lor cu o cameră se explică prin
grija pentru tinerii specialiști
proaspăt absolvenți și încadrați
în producție (care nu sint fami
liști). asigurîndu-Ie condiții superi
oare celor existente în căminele
de nefamiliști.
Faptele vorbesc de la sine. Po

trivit statisticilor O.N.U., România
se situează pe unul din primele
locuri in lume in ceea ce privește
ritmul șl volumul construcțiilor de
locuințe- Un argument din nenu
măratele altele : in anul 1987, de
clarat de Organizația Națiunilor
Unite „An internațional al oame
nilor fără locumță", în lume exis
tau-peste 100 de milioane de per?,
soane fără locuințe, i.ar 1,2 mili
arde de oameni nu dispuneau de
condiții de locuit corespunzătoare.
In același an, in România socialistă,
la fiecare citeva minute un om, o
familie se mutau în casă nouă.
Alături de asigurarea dreptului
la muncă, la învățătură. Ia afirma
rea plenară a personalității, drep
tul de a trăi omenește. în condiții
de confort, a devenit ceva firesc,
datorită politicii profund umaniste
a partidului nostru, datorită inves
tițiilor mari pe care statul nostru
socialist le-a alocat și continuă să
le aloce pentru construirea de
noi .cartiere de locuințe, de noi
orașe. Doar în acest cincinal pen
tru construcția de locuințe și unită
țile social-culturale au fost alocate
135 miliarde lei, adică de peste 24
de ori.mai mult deoît totalul fon
durilor de investiții alocat? in 1950
pentru dezvoltarea economico-so
cială a întregii țări.

în Editura Politică a apărut:

NICOLAE] CEAUSESCU
Cuvintare la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor.
11 august 1989

Omagiu marii noastre sărbători naționale
Adunări în reședințele de județ
în municipiile reședință de județ
au, avut Ioc adunări festive consa
crate împlinirii a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială
$1 națională, antif iscistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944. att
istoric realizat prin voința și acțiu
nea unite ale întregului popor, sub
conducerea eroică a Partidului Co
munist Român.
Au luat parte activiști de partid și
de stat, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă- și obștești, un mare
număr de oameni ai muncii. La adunările din unele județe au fost
prezente delegații de partid din ță
rile socialiste vecine.
Despre semnificația istoricului eveniment revoluționar de la 23 Au
gust 1944, gravat cu litere de aur în
cartea de istorie a poporului român,
au vorbit primii secretari ai comite
telor județene de partid. Vorbitorii
au reliefat rolul hotărîtor al parti
dului în organizarea și conducerea
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă de acum 45 de ani. marile izbinzi ale poporului român, obținute
prin muncă și dăruire în anii socia
lismului.- cu precădere după Congre
sul al IX-lea. perioada cea măi rod
nică în împliniri din întreaga isto
rie multimilenară a țării, politica
externă a României consacrată în
întregime păcii. înțelegerii, conlucră
rii între toate națiunile lumii.
în numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din județele țării
au fost- exprimate cele mai alese,
gînduri și sentimente de Înflăcărată
dragoste și prețuire, de nețărmurită
recunoștință față de secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
care și-a dedicat, de aproape șase
decenii, eroica si strălucita activitate
revoluționară slujirii idealurilor su
preme ale partidului și poporului,
luptei pentru libertate, demnitate și
independență a națiunii române,
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării internaționale. A fost eviden
țiat. totodată, cu sentimente de le
gitimă
mîndrie
patriotică.
ro
lul
determinant
al tovarășului
Nicolae Ceaușescu in desfășurarea
vastului proces înnoitor, revoluționar
pe care l-a cunoscut societatea noas
tră in cei 24 de ani de cind conduce
Cu clarviziune șl cutezanță destinele
tării și poporului; proces care a asi
gurat o viață nouă, prosperă tuturor
zonelor și localităților patriei, pe
baza unei impetuoase dezvoltări economico-sociale. a egalității reale a
tuturor cetățenilor Românie) socia
liste. .
A fosț -adus, de asemenea, un vi
brant .omagiu
tovarășei
Elena
Ceatișesțu, «g mflliard de frunte al
partidului șl statului, eminent om de
știință de largă recunoaștere interna
țională. a cărui prodigioasă activitate
este exemplar consacrată creșterii
continue a rolului științei, invățămlntulul și culturii in opera de edi
ficare . socialistă și comunistă a pa
triei.
A fost subliniat faptul că realiză
rile fără precedent înregistrate in
dezvoltarea economiei naționale. pe
baza celor mai înaintate cuceriri ale
științei și tehnicii, au permis Româ
niei ca într-o perioadă Istorică

scurtă să devină, dintr-o țară slab
dezvoltată, un stat industrial-agrar,
cu o industrie puternică, modernă,
cu o agricultură socialistă avansată,
în plin progres, cu un nivel de viață
materială și spirituală in continuă
creștere.
A fost pusă pregnant în evidență
dezvoltarea impetuoasă pe care au
cunoscut-o toate zonele României
prin sporirea continuă a potențialu
lui productiv al fiecărui județ, ca
urmare a aplicării consecvente a po
liticii partidului și statului de repar
tizare echilibrată, armonioasă a for
țelor de producție pe întreg terito
riul -țării.-Pe această bază au înflorit
puternic orașele, au fost create nbi
orașe, s-au modernizat și dezvoltat
comunele și satele, toate așezările
urbane și rurale ale patriei alcătuind
chipul luminos al României de astăzi.
O dezvoltare fără precedent, au
arătat vorbitorii, au cunoscut ști
ința, învățămî.ntul și cultura ca fac
tori esențiali in propășirea întregii
țări. A fost relevată, de asemenea,
crearea unui larg și puternic sis
tem al democrației muncitorești-revoluționare original, unic in felul
lui, care asigură tuturor cetățenilor
patriei posibilitatea participării ac
tive la soluționarea corespunzătoa
re a multiplelor aspecte pe care le
ridică viața, realitatea, edificarea eu
poporul și pentru popor a noii so
cietăți, la făurirea conștientă a vii
torului liber și independent, socia
list si comunist al națiunii noastre.
Relevînd prestigiul de care se
bucură în lum.e politica externă a
țării noastre, elaborată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. cunoscut astăzi
ca un „Erou al Păcii" pe toate me
ridianele globului, cei care au luat
cuvintul au evidențiat importanța
deosebită a Inițiativelor și acțiuni
lor președintelui României consa
crate înfăptuirii dezarmării, in pri
mul rind a celei nucleare, făuririi
unei lumi fără arme și fără
războaie, soluționării constructive a
marilor probleme ale contempora
neității, in consens cu aspirațiile po
porului român, ale tuturor po
poarelor iubitoare de pace și pro
gres.
în încheierea adunărilor, intr-o
atmosferă de puternic entuziasm pa
triotic. particlpantl'. au adresat
telegrame
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republici! Socia
liste România.
Sărbătorirea Istoricului act eroic,
revoluționar de la 23 August — se
subliniază în telegrame — are lot
ip atmosfera de puternică eferves
cență creatoare determinată de dez
baterea amplă in partid, cu parti
ciparea Întregului popor, a docu
mentelor pentru Congresul al XIVlea al Partidului Comunist Român,
în aceste momente de intensă trăi
re patriotică, poporul român —
strins unit în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. genial ctitor al
României socialiste moderne, căruia
toți fiii țării îi aduc un fierbinte
omagiu împreună cu sentimente de
profundă dragoste, recunoștință șl
respect — privește cu mîndrie dru
mul de mărețe victorii, fără egal
în istoria națională, parcurs în anii

de după Congresul al IX-lea. Iși
reafirmă voința de a munci cu
abnegație revoluționară pentru în
florirea necontenită a patriei noas
tre libere, suverane și independen
te, pentru ridicarea ei pe culmi tot
mai înalte de civilizație și pro
gres.
în telegrame se dă glas simțămintelor de deplină adeziune și legi
timă mîndrie patriotică ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din județele țării față de Hotărîreâ Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind propunerea de realegere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XIV-lea, în suprema func
ție de secretar general ăil Partidu
lui Comunist Român, exprimindu-se convingerea că această op
țiune politică constituie garanția
sigură a înaintării neabătute a pa
triei noastre pe calea luminoasă a
socialismului și comunismului, a
bunăstării și păcii.
Calde sentimente de aleasă stimă
și prețuire sint exprimate, totodată,
față de tovarășa Elena Ceaușescu.
eminent militant politic și savant de
înalt prestigiu internațional, pentru
contribuția de deosebită însemnăta
te la elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economicosocială a patriei, la înflorirea con
tinuă a științei, învățămintului șl
culturii naționale.
Telegramele dau o înaltă apre
ciere orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, cuprinse în
magistralele cuvîntărl rostite la
plenarele Comitetului Central al
partidului, la plenarele Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și
Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii
și Gospodăririi Apelor, precum și
celor date cu prilejul vizitelor de
lucru efectuate. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. in unități in
dustriale și agricole din județe ale
tării, care se constituie în adevă
rate programe de acțiune pentru
toți oamenii muncii în vederea în
făptuirii exemplare a planurilor șl
programelor de dezvoltare economi
co-socială in profil teritorial, teme
lia Înfloririi armonioase a tuturor
județelor șl localităților patriei.
în numele celor ce trăiesc si
muncesc in județele tării, participanții la adunări iși reînnoiesc
angajamentul de a acționa cu
fermitate revoluționară. cu în
treaga capacitate creatoare, pen
tru a intimpină Ca remarcabile
fapte de muncă.«el de-al XIV-leaCongres
ăl
partidului;- pentru’"
a îndeplini exemplar planul pe
acert^an și pe infres>:^ cincinal. anerală a țării, la creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al
întregului nostru popor, țelul suSrem al politicii Partidului Comunist
oman.
Adunările festive din municipiile
reședință de județ dedicate zilei de
23 August s-au încheiat cu reușite
programe artistice, 'la care și-au
dat concursul formații de amatori și
profesioniste, laureate ale Festivalu
lui
național
„Cintarea
Româ
niei".
/
(Agerpres)

Idealuri nepieritoare
Cine scrutează cu obiec
tivitate destinul poporului
zămislit și rămas pururea
statornic pe acest picior de
plai constată, dincolo de
incidental, dincolo de vremelnicile meandre deter
minate de convulsiile unei
istorii de multe ori ostile,
o surprinzătoare unitate, o
permanentă armonioasă ce
luminează cu torța ei de
adevăr, de sacrificiu, de
eroism întreaga noastră
devenire,
Știam, . desigur, fiecare,
tncă din întiile clase pri
mare, un nume cu o fasci
nantă rezonanță, începător
al unui șir de alte nume
cu înaltă faimă : Burebista. Dar abia acum cițiva
ani. cind datorită unei fe
ricite inițiative a președin
telui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au fost
sărbătoriți cei 2 050 de ani
de viață statală pe melea
gurile noastre, cele două
coordonate aie gîndului și
faptei slăvitului strămoș
s-au evidențiat pe măsura
strălucirii lor. iar acestea
âu fost : unitate și inde
pendență.
Acestea au fost și au ră
mas- coordonatele pe care
Istoria noastră s-a consti
tuit, ele fiind de fapt zes
trea noastră inestimabilă.
Pentru că fastuoasele cas
tele de aiurea, comorile
strălucind în aur și neste
mate pălesc, asemenea lu
crurilor supuse vremelni
ciei, in fața idealurilor de
unitate și independență ce,
ca ana vie din poveste, au
umplut de vigoare un
neam, o țară, un pămint,
un cer.
Resimțim gestul temerar
și testamentar al părintelui
nostru Burebista in forța
cu care si-a apărat liberta
tea urmașul său intru sta
tornicie și ideal, Decebal
eroul. îl resimțim în mia
de anj în care, călcat de
seminții. năvălitoare, noporul român a rămas cre
dincios destinului său de a
fi unit și liber. Regăsim
providențialul gest ce mar
chează intrarea noastră in
istorie in toate încleștările
ce au urmat, la Rovine, la
Călugăreni, in cimpii, la
Podul înalt, la Mărășești
și Oituz, la Oarba de Mu
reș și Cărei și pretutin
deni, ațit de peste tot incit
putem spune că temeliile
fiecărei așezări românești,
ale marilor cetăți și ale
celor mai îndepărtate sate
nu sint de piatră numai, ci
in primul rind de jertfă.

Și, cu lumina fulgerului,
întrezărim același ideal de
unitate și independență in
clipa neasemuită a intrării
voievodului. întregitor de
țară pe porțile pînă atunci
ferecate ale Albei Tulii,
deschise larg inainte-i, ca
porțile istoriei înseși, idea
lurile mărețe și perene,
definitorii pentru însăși
ființa noastră națională, au
fost la noi îmbrățișate țu
aceeași ardoare de cei ce
mînuiesc plugul ca și spa
da, de voievozii. împătimiți
intru păstrarea indepen
denței și intăpțuirea unirii
chiar cu prețul propriei
vieți, de clntăreții inspirați
ai aceștor fierbinți năzuin
țe. Cu alte cuvinte, de în
treaga suflare românească.
Literatura de inspirație
istorică la noi nu este un
capitol delimitat din rați
uni didactice, ci o realitate
impusă de însăși aderența
organică a scriitorilor ia
cele mai înalte idealuri ale
poporului lor. între creația
scriitorului român și acti
vitatea sa socială, politică,
de luptă chiar, în înțelesul
exact al termenului, nu
s-a făcut niciodată o deli
mitare. începind cu croni
carii, continuind cu măre
țele frunți ale Școlii Ar
delene, cu pașoptiștii, cu‘
făptuitorii primei uniri, si
ai Unirii celei Mari, cu
părtașii la incandescentele
evenimente contemporane,
scriitorul român nu a înre
gistrat doar, cu fidelitate,
istoria, ci a fost totdeauna
printre făuritorii ei.
Mărețul act de la 23 Au
gust, care a avut loc acum
patru decenii și jumătate,
ani de grandioase înfăp
tuiri în toate domeniile,
pe plan material și spiri
tual, a salvat țara și po
porul nostru de la. o- catas
trofă ale cărei proporții
nici nu pot ti evaluate.
O dată cu el, cu acest
epocal act, datorită lui, act
istoric făurit sub condu
cerea partidului comunist,
poporul român nu numai
că s-a eliberat de sub te
roarea fascistă, ci a nimi
cit pentru totdeauna orice
fel de exploatare. Dar,
privind lucrurile din pris
ma pe care ne-am pro
pus-o in Însemnările de
față, actul de la 23 August
ne apare ca înscriindu-se
firesc și necesar in cursul
dintotdeauna al istoriei
noastre. Pentru că prin el
corpul sfîrtecat al patriei
revenea Ia armonia sa fi
rească și totodată pe pă-

mîntul străbun se instaura
independenta care de-abia
atunci, șî cu deosebire de
la Congresul al IX-lea al
partidului, căpăta un ca
racter definitiv, cu nepu
tință de a mai fi clătinat.
Așa cum istoria. Cu toa
te dramaticele ei încercări,
este un tot armonios, pro
filul moral al poporului
nostru, plămădit și călit de
o atît de furtunoasă isto
rie. are o structură de o
inconfundabilă și răpitoare
frumusețe. Cu patos, cu
irezistibilă forță, poporul
a știut să-și exprime sim
țămintele cele mai general
umane, mereu iluminate
de idealurile sale cardi
nale. Fără acestea, fără
unire și fără libertate, el
știa că nici gingășia cînteculul de leagăn, nici urări
le de an nou, nici vigoarea
sărbătorească a orației de
nuntă, nici viersul ritual
al cununii griului nu erau
posibile.
Pe aceste idealuri cru
ciale stau și nesfirșita dra
goste față de natura ma
ternă, de eodrul frate; de
rîu și de ram. și dorul,
acea stare de efervescen
tă și nostalgie ce nu-și gă
sește termen corespunză
tor in nici unul din toate
lexicoanele lumii, pe care
singur poporul român a
știut să-l numească, aci
stau dragostea pruncului
față de dulcea mamă și a
mamei față de prunci, cu
atit maț dragi cu cit sint
mai multi, cinstea pe care
omul din popor nu con
simte să o dea o dată cu
capul, curăția sufleteas
că, cum zice cel mai mare
cintăreț al acestui neam,
Mihai Eminescu, și cum
tot el spunea, dorul după
ce-i mai mare, după ce-i
desăvirșit.
Acestea nu sint niște ab
stracțiuni, Nici poporul nu
le vede astfel și nici scrii
torul. Ele sint un mod de
viață care definește un
popor și sint, în același
timp, substanța unei lite
raturi. Ele sint sufletul
unui neam.
îi este dat poporului ro
mân să-și vadă idealurile
înfăptuite. Visind secole
de-a rîndul să fie unit,
luptînd pentru acest Ideal,
jertfindu-se
necontenit
pentru aceasta, el este azi
unit pe pămîntul străbun,
unit în jurul partidului, al
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Visind secole de-a rîndul
să fie independent, dind

lupte inegale pentru aceas
ta, poporul român cunoaște
astăzi adevărata indepen
dență politică și economi
că. în mijlocul unor ad
versități, învingînd forte
ostile. însuflețit numai de
curatele și inflăcărateie
sale idealuri pe care nu
le-a trădat nici în cele mal
dramatice încercări, po
porul român, condus de
partidul său comunist, de
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
a știut să dea acestor idea
luri ființă nepieritoare.
Și toate, tot ceea ce su
fletul său colectiv a ză
mislit mai inalt, mai curat,
mai nepieritor, e așezat
sub semnul omeniei româ
nești.
Dacă am căuta un cuvînt care să caracterizeze
cel mai exact profilul ro
mânului, acesta ar fi ome
nia.
Omenia
constituie
specificul oricărei fapte săvîrșite de el, de la cea
mai măruntă pînă la cea
cu implicații internaționa
le. Dar dacă această trăsă
tură atît de fecundă și de
generoasă era doar un atribut nativ al poporului
nostru, ea a fost ridicată
la rang de principiu al po
liticii de stat de către
marele strateg al națiunii
noastre, secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. El este
chezașul celor mai perene
idealuri românești, al uni
tății și neatirnării noastre,
garanția că acestea, în
sfirșit pe deplin dobindite,
nu ne vor mai fi răpite
niciodată. Acest tonic sen
timent poporul nostru și-l
manifestă prin adeziunea,
entuziasmul, voința unani
mă cu care susține pro
punerea
ca
tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie
reales în funcția supremă
de secretar general al
partidului nostru, la cel
de-al XIV-lea Congres al
partidului.
Istoricele victorii de azi
ale poporului român nu
vin decît să întărească pe
deplin convingerea din
totdeauna a românilor că
cele mai scumpe idealuri
ale lor, apărate cu singe în
secoli de urgie și glorii,
sint realizabile și nepieri
toare.
Ele vor dăinui atît timp
cit vor dăinui rîul și ramul,
doina și cintecul de lea
găn, steaua și izvorul.
Adică etern.

Vasile REBREANU
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Tovarășului DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrale a Republicii Populare Chineze
Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a zile! dumneavoastră • de naștere,
vă adresez, stimate tovarășe Deng Xiaoping, calde felicitări și cele mai
bune urări' de sănătate și fericire.
Folosesc această ocazie pentru a-ml exprima deplina convingere că
raporturile dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor întări și am
plifica tot mai mult, în spiritul ințelegerilor convenite, spre binele popoare
lor român și chinez, în interesul cauzei, păcii, dezvoltării independente,
progresului și colaborării în întreaga lume.
Vă doresc din toată inima viață îndelungată și multă putere de muncă,
noi succese în activitatea dumneavoastră; iar poporului prieten chinez reali
zări tot mai mari in opera de edificare a socialismului, de înflorire multila
terală a patriei.

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

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu satisfacție amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare
cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a independenței.
Vă transmit cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, iar
poporului român, progres și prosperitate.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Festivitatea absolvirii cursurilor Academiei
Militare de către o nouă promoție de cadre
de comandă, de stat major, activiști de partid,
ingineri și subingineri militari
La Academia Militară a avut loc
festivitatea absolvirii cursurilor de
către o nouă promoție de cadre de
comandă, de stat major, activiști de
partid, ingineri și subingineri mili
tari.
Au participat general-colonel Vasile Milea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale,
adjuncți ai ministrului, membri ai
consiliilor de conducere ale Ministe
rului Apărării Naționale și Ministe
rului de Interne.
De asemenea, în școlile de ofițeri
activi, maiștri militari și subofițeri
aparținind Ministerului Apărării Na
ționale au avut loc festivități de
acordare a gradului promoției 1989.
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire
patriotică,
participanții
au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem
al Forțelor Armate, telegrame in
care au dat expresie alesei prețuiri
și nemărginitei recunoștințe pentru
grija permanentă pe care secretarul
general al partidului o acordă dez! voltării multilaterale a. țării, perfec
ționării activității in toate domenii
le, pentru îndelungata activitate des
fășurată in vederea înfăptuirii inte
reselor vitale ale poporului român,
salvgardării păcii, pentru soluționa
rea. in interesul tuturor popoarelor,
,a problemelor, cqmpișxe sdp;,;,jumiii.i. ,
. contemporane. In deplin consens cu ,

■

întregul partid și popor, noile pro
moții iși exprimă adeziunea la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român din
27—28 iunie cu privire la pro
punerea de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al
XIV-lea, în funcția supremă de
secretar general al partidului, ga
ranția înaintării neabătute a Româ
niei pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului, a indepen
denței și suveranității naționale.
în telegrame se exprimă sentimen
tele de înaltă stimă și respect față
de tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și de stat, savant de
largă recunoaștere internațională,
pentru contribuția deosebită adusă
la înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la dez
voltarea invățămintului, științei și
culturii românești.
Absolvenții Academiei Militare, ai
școlilor de ofițeri, de maiștri militari
și subofițeri, promoția 1989, se an
gajează să acționeze pentru înfăptui
rea. politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, pentru
creșterea capacității de luptă a co
mandamentelor șt unităților, astfel
incit armata să fie gata in orice mo
ment, ca,la ordinul patriei, partidu
lui și poporului, al comandantului
suprem să apere cu bărbăție și spi
rit de sacrificiu. împreună cu po
porul, cuceririle revoluționare, inde
pendența. suveranitatea și integritatea. teritorială.. a.■ș.cu.rți.aei., noastre pațrli -- Repubțița.'.'Șoci'ajisfă, România. >

Solemnități prilejuite de înălțarea în grad
a unor noi promoții de ofițeri și subofițeri
activi din cadrul școlilor militare
ale Ministerului de Interne
In atmosfera de efervescentă emu
lație creatoare in care întregul nos
tru popor a sărbătorit împlinirea a
24 de ani de la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român și intimpină aniversarea a 45 de ani de
la victoria revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIV-lea al partidului, in școlile mi
litare ale Ministerului de Interne
s-au desfășurat solemnitățile prile
juite de înălțarea in grad a unor noi
promoții de ofițeri și subofițeri ac
tivi.
La festivități au luat parte tova
rășul Tudor Postelnicu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C R., ministru de
interne, cadre din conducerea Mi
nisterului de Interne și Departa
mentului Securității Statului, gene
rali și ofițeri, reprezentanți ai orga
nelor locale de p irtid. ai organiza
țiilor de masă și obștești, părinți ai
elevilor, alți invitați.
Cu acest prilej, cei mai tineri ofi
țeri și subofițeri ai Ministerului de
Interne au adresat, intr-o vibrantă
unitate
de
voință,
telegrame
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem al Forțelor Armate, in
care și-au exprimat cele mai alese
sentimente de prețuire și dragoste
față de conducătorul partidului și
statului, recunoștința lor profundă
pentru minunatele condiții de muncă,
viață și învățătură de care au be
neficiat. pentru grija părintească pe
care o acordă formării și educării
multilaterale a tinerilor ca cetățeni
și viitori constructori de nădejde ai
României socialiste.

Totodată. animați de aceleași
profunde sentimente de mîndrie pa
triotică și bucurie pe care le trăiesc
toți fiii străbunelor noastre plaiuri
și-au manifestat, din adincul inimi
lor. adeziunea fierbinte și unanimă
fată de istorica Hotârire ă Plenarei
C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie. a.c.
cu privire la propunerea de reale
gere a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la Congresul al XIV-lea, in supre
ma funcție de secretar general ăl
Partidului Comunist Român.
A fost adus, de asemenea, un cald
și
respectuos omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru exemplara activitate’
dedicată cu devotament înălțării pa
triei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, înfloririi continue a știin
ței. invățămintului și culturii româ
nești.
Asemenea întregului personal al
Ministerului de Interne, tinerii ofi
țeri și subofițeri și-au exprimat
hotârirea fermă de a acționa cu inaltă vigilentă și răspundere, la cote
ridicate de ordine și disciplină, pen
tru indeplintrea misiunilor incredințate de partid și popor, a ordinelor
și indicațiilor comandantului nostru
suprem, intimpinind astfel, cu rezul
tate superioare. înaltul forum al co
muniștilor români din toamna aces
tui an. care va intra' in istoria nea
mului drept congresul marilor vic
torii socialiste, al triumfului prin
cipiilor socialismului științific in
transformarea revoluționară a socie
tății românești, al adevăratei suve
ranități și al independenței depline,
economice șl politice, a României.

Decorarea drapelelor de luptă ale unor
gărzi patriotice
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialistă, prin decret prezidențial
au fost decorate cu Ordinul „Apă
rarea Patriei" clasele I și a Il-a
drapelele de luptă ale unor gărzi,
patriotice județene, municipale, oră
șenești și din mari unități econo
mice pentru rezultatele deosebite
obținute in pregătirea pentru apă
rarea patriei.
La festivitățile organizate cu acest
prilej au participat activiști de
partid și de stat, comandanți și
luptători ai gărzilor patriotice, mi
litari ai forțelor armate, tineri din
detașamentele de pregătire pentru
apărarea patriei, membri ai forma
țiunilor de apărare civilă și de
Cruce Roșie, numeroși locuitori din
localitățile respective.
într-o atmosferă
de puterni
că vibrație patriotică, In tele
grame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii, co

tv
19,00 Telejurnal • Țara în ajunul marii
sărbători naționale
19,40 In numele independenței naționa
le, al păcii și libertății popoarelor.

mandantul suprem al foșțelor ar
mate, luptătorii gărzilor patriotice
au dat glas sentimentelor de
nețărmurită dragoste și profundă
gratitudine pentru înaltele decorații
conferite, pentru grija statornică ce
O' poartă înfloririi multilaterale a
patrigi și întăririi capacității sale de
apărare, exprimindu-și,
totodată,
adeziunea fierbinte la Hotârirea
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28
iunie a.c. cu privire la propu
nerea de realegere a tovarășului
Nicolae' Ceaușescu, ,1a Congresul al
XIV-lea. in funcția supremă de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. în telegrame se expri
mă hotăirirea fermă a luptătorilor de
a acționa cu abnegație și dăruire
pentru înfăptuirea . sarcinilor ce Ie
revin ca proprietari, producători,
beneficiari și apărători ai valorilor
materiale și spirituale, de a fi gata
mereu să apere, împreună cu armata,
jiu întregul popor, libertatea, inde
pendența, suveranitatea și integri
tatea României socialiste.

Producție a Studioului cinemato
grafic al Armatei. Premieră TV.
Scenariul: dr. Florin Constantiniu.
Regia: col. Dumitru Seceleanu
20.35 Cinstire patriei șl Marelui Erou.
Spectacol llterar-muzical-coregrafic
21.35 Ctitorii ale Epocii de Aur • Repe
re de marcă ale civilizației noastre
socialiste. Documentar
21,55 Telejurnal

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea

unor succese de seamă in îndeplinirea și depășirea planului
ținerii unei productii-marfă industale și a celor materiale la 1 000
triale suplimentare în valoare de
lei producție, a consumurilor de
materii prime, materiale, energie
peste’ 565 milioane lei. concretizată
și combustibili, a utilizării pe scară
in importante cantități de energie
electrică pe bază de cărbune, alu
largă a materialelor recuperabile
mină, mobilier din lemn, confecții
și refolosibile, a celor din resurse
textile și alte produse.
locale, a creșterii productivității
muncii.
Colectivele de oameni ai muncii
In încheierea telegramei se ex
rîndu-se un grad ridicat de îndin orașul Reghin, județul Mureș,
noire a producției-marfă.
au îndeplinit, în ziua de 17 august.
primă
angajamentul oamenilor
planul la producția-marfă indus
muncii din acest sector de activi
îndeplinirea planului la productate de a nu precupeți nici un etrială pe 3 ani și 8 luni din ac
ția-marfă industrială pe cele 8
fort pentru a întimpina cu noi și
tualul cincinal, 'creindu-se astfel
luni care au trecut din acest an a
importante succese marile eveni
condiții pentru a realiza, pină la
fost raportată, de asemenea, dc
mente politice din acest an din
sfirșitul acestei luni, o producție
oamenii muncii din sectorul 4 al
viața partidului și a țării.
suplimentară in valoare de peste
Capitalei. In acest sector se scon
Colectivele
de
oameni
ai
mun

196 milioane lei.
tează pe realizarea, pină la finele
cii
din
unitățile
economice
ale
Oamenii muncii din municipiul
____________
acestei luni, a unei producții su
Consiliului Popular al județului
Sighelu Marmației, județul Mara
plimentare de peste 300.milioane lei.
mureș, au îndeplinit, la 18 august,
Bilanțul pe această perioadă in-. Argeș raportează că au realizat
planul la producția-marfă indus
planul pe 3 ani și 9 luni din aelude asimilarea în fabricație a
cest cincinal la producția-marfă
trială pe 8 Juni din acest an. ceea
numeroase’ produse noi și apli
industrială in industria mică, obce va permite ca pină la sfirșitul
carea unor tehnologii moderne,
ținînd
o
producție
suplimentară
lunii
să realizeze o producție su
ceea ce a condus ' la realizarea
de 134,1 milioane lei. reprezenplimentară in valoare de peste 72
unui grad sporit de înnoire a pro
tind livrări' de mărfuri la export și
milioane lei, concretizată in mobi
ducției. superior celui planificat.
la fondul pieței.
lier din lemn, cherestea, tricotaje,
De asemenea, in domeniul investi
Unitățile economice ale Consi
confecții textile. încălțăminte și al
țiilor au fost finalizate înainte de
liului
Popular
Județean
Bihor
au
tele.
termen 4 noi capacități de proIndustria municipiului
Slatina,
realizat
pină
la
data
de
19
august
ducție, iar
._. planul
_______ valoric
_______ pe „8 luni
____
județul OU. a îndeplinit planul pe
sarcinile de plan pe această lună,
a fost realizat integral la 17 au
8 luni din acest an la producția
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cincinal, la data de 17 august,
volum important de lucrări de
Cooperativelor Meșteșugărești se
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cincinal la producția fizică, pro
marfă indusfrială pe 3 ani si S
an. asigurind astfel condițiile obți
ducția-marfă industrială, valoarea
luni din actualul cincinal, oamenii
nerii unei producții-marfă indus
producției-marfă industriale și la
muncii din orașul Hațeg, județul
triale suplimentare in valoare de
prestările <je servicii neinduătriaie
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si-au propuș ca pină
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in industria mică, precum si la
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lunii
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producție suplimentară in valoare
tre fondul pieței și investiții. Sint
trou din Centrala antrepriză gene
de
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lei.
create astfel premise pentru reali
rală de construcții căi ferate a în
Unitățile economice din municizarea pinâ la Congresul partidului
deplinit planul la activitatea de
a planului pe patru ani ai actua
piu! Oradea au realizat olanul
construcții-montaj pe 8 luni in
producției-martă industriale pe 3
lului cincjrial. Aceste rezultate au
ziua de 3 iulie, creindu-se posibi
fost obținute în condițiile reduce
ani și 8 luni, in ziua de 20 august,
litatea ca pină la finele lunii au
creindu-se astfel, posibilitatea obrii' substanțiale a cheltuielilor togust să realizeze peste plan o pro-

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, numeroase colective de muncă de pe întreg cuprinsul țării
raportează, in cinstea zilei de 23 August și a Congresului al XIV-lea
al partidului, obținerea unor însemnate succese în indeplinirea planu
lui pe perioada parcursă din acest an și din actualul cincinal.
Comitetul Județean Constanța al
P.C.R. raportează realizarea pla
nului la producția-marfă indus
trială pe 8 luni, urmind ca pină
la finele lunii august să livreze
suplimentar economiei naționale
produse în valoare de peste 1 mi
liard lei. Totodată, se raportează
că a fost realizată și producția pe
8 luni contractată la export, actionindu-se pentru devansarea unor
contracte din perioada următoare.
In activitatea de investiții-construcții s-a înfăptuit un program
in valoare de 17 miliarde lei. punindu-se în funcțiune peste 50
obiective productive și dindu-se in
folosință aproape 2 100 apartamen
te și alte obiective edili tar-gospodărești.
Aceste realizări, ca si tot ceea
ce am edificat mai trainic și mai
frumos pe această străveche vatră
românească — se arată in telegra
mă — sînt rodul gindirii și faptei
dumneavoastră, al ajutorului deo
sebit de prețios acordat
___
de
dumneavoastră,
mult
stimate
general
tovarășe
secretar
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa
Elenă
Ceaușescu,
organizației
noastre județene de partid în în
deplinirea sarcinilor ce ne revin,
pentru care vă adresăm cele mai
vii mulțumiri și vă exprimăm în
treaga noastră recunoștință față
de grija permanentă ce o purtați
dezvoltării și înfloririi județului
Constanța.
In telegrama adresată de Comitetul Județean Timiș al P.C.R. se
raportează că oamenii muncii din
acest județ au îndeplinit in ziua
de 21 august planul producțieimarfă industriale pe 8 luni. S-au
creat astfel condiții pentru a se
realiza pină la sfirșitul lunii au
gust o producție suplimentară in
valoare de peste l miliard lei.
In perioada parcursă din acest an
au fost livrate suplimentar con
tractelor încheiate cu beneficiarii
externi mărfuri insumînd peste 80
milioane lei.
Profund recunoscători față de tot
ceea ce ați făcut și faceți pentru
dezvoltarea echilibrată, armonioa
să a tuturor localităților patriei,
pentru binele și prosperitatea în
tregului popor, puternic însuflețiți
de luminoasele perspective ale
noului destin al României, magis
tral sintetizate in documentele
pentru marele forum comunist din
noiembrie .— se spune in. ^elegra-:
mă — comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Timiș vă asi
gură. mult stimate tovarășe_
Nicolae Ceaușescu. , că. vor face
____ i
totul pentru a ti in primele rin-'
duri in înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, pentru a
întimpina cu noi și semnificative
izbinzi aniversarea sărbătorii de la
23 August și Congresul al XIV-lea
al partidului.
In telegrama Comitetului Jude
țean Vrancea al P.C.R. se rapor
tează că oamenii muncii au înde
plinit. la 20 august, principalii in
dicatori de producție și de efici
ență economică pe 8 luni ale anu
lui. In perioada care a mai rămas
pină la sfirșitul lunii august se
preconizează realizarea unei pro
ducții suplimentare in valoare de
310 milioane lei. Concomitent, au
___ . _importante
’anti
fost economisite
tați de metal, combustibil și
energie electrică. S-a inregistrat, de asemenea, o creștere a
volumului de mărfuri pentru ex
port. comparativ cu perioada corespunzătoăfe a anului trecut..
în domeniul investițiilor. prin
realizarea unui volum’ ie lucrări
cu 22.8 la sută mai mare tară de
£983, au fost onorate angajamen
tele asumate in cinstea marii săr
bători de la '23 August.
Exprimindu-ne cu toată căldura
inimilor recunoștința nemărginită
pentru activitatea titanică dedicată
cu pilduitoare abnegație și eroism
bunăstării și fericirii poporului
— se arata in telegramă — vă în
credințăm. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae. Ceaușescu. că vom
munci cu înaltă răspundere comu
nistă, cu spirit revoluționar, pentru
a înfăptui in mod exemplar sarci
nile ce ne revin in acest an și pe
întregul cincinal, sporindu-ne ast
fel contribuția la înflorirea conti
nuă a scumpei noastre patrii.
In telegramele adresate de Co
mitetul Municipal București al
P.C.R. se raportează că oamenii
muncii din sectorul 1 al Capitalei
au realizat, la data de 19 august,
planul la producția-marfă ne 8
luni, crcind astfel condiții ca pină
Ia finele acestei luni să obțină o
producție suplimentară de peste
500 milioane lei, concretizată tn
importante cantități de otel brut si
aliat, produse si mijloace de auto
matizare pentru industria electro
tehnică. mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară. Prin înfăptuirea cu
consecventă a măsurilor cuprinse
in programele de organizare si mo
dernizare s-a realizat o însemnată
creștere a productivității muncii,
înregistrindu-se. totodată, economii
de combustibil și energie electrică.
La rindul lor. oamenii muncii din
sectorul 2 al Capitalei au raportat
îndeplinirea planului la producțiamarfă pe cele 8 luni din acest an
la data de 21 august, ceea ce le va
permite să realizeze suplimentar
pinâ la sfirșitul lunii o pro
ducție de 700 milioane lei. Aceste
sporuri au fost obținute, in prin
cipal, pe seama creșterii producti
vității muncii cu 8,6 la sută in con
dițiile reducerii consumurilor. In
această perioadă au fost asimilate
produse și tehnologii noi. asigu-

ci n

a

• Ciclu de filme „Epopeea revoluției
de eliberare socială și națională oglin
dită în lilmul românesc" 23 August
1944—23 August 1989. Noi cei din linia
intil — 9: 11,15; 13,30; 18; 20,15, Sub
semnul marilor Împliniri — 15,45 :
PATRIA (11 86 25)
• Ciclu de filme „45 de ani de glo
rioasă Istorie socialistă". Figuranții
— 9; 12; 16; 19 : LUMINA (14 74 16)

ducție suplimentară de 80 mili
oane lei.
Colectivul Combinatului Siderur
gic Hunedoara a îndeplinit sarci
nile planificate la export pe 8 luni,
pe relația devize convertibile, asigurindu-și astfel posibilitatea livrării către beneficiarii externi,
in această perioadă, a unei producții suplimentare in valoare de
50 milioane lei.
Oamenii muncii de Ia Combina
tul de îngrășăminte Chimice „Azomures" din Tg. Mureș au realizat
in ziua de. 18 august planul pro
ductiei-marfă pe 8 luni din acest
an.' Va fi obținută o producțiemarfă suplimentară în valoare de
105 milioane lei.
întreprinderea „Optica Română"
a îndeplinit planul la producția
pentru export și șe angajează ca
pină la sfirșitul Iubii august să
realizeze o producție suplimenta
ră la acest indicator in valoare de
peste 3,3 milioane lei.
Oamenii muncii de la întreprin
derea de Confecții si Tricotaje
București au realizat in ziua de
15 . august planul la producțiamarfă industrială. pe 3 ani și 8
luni din actualul cincinal, -urmind
ca pină la sfirșitul lunii să obți
nă o producție suplimentară in
valoare de peste 200 milioane lei.
întreprinderea dc Confecții Rm.
Sărat, județul Buzău, a realizat
integral planul productiei-marfă ps
3 ani și 3 luni din actualul cinci-'
nai la data de 18 august, ceea ce
va permite ca pină
.
_
___ ala sfirșitul
nului să livreze suplimentar eco
nomiei naționale confecții in va
loare de peste» 104 milioane lei.
Oamenii muncii de la întreprin
derea Salina Slănic, județul Pra
hova. au îndeplinit și depășit
planul Ia producția-marfă și ex
port pe 3 ani și 8 luni din acest
cincinal la data de 18 august,
creindu-se astfel posibilitatea rea
lizării unei producții suplimenta
re de peste 30 milioane lei.
Oamenii muncii de la întreprin
derea Piscicolă Constanta au rea
lizat planul producției-marfă in
dustriale pe trei ani și 11 luni din
actualul cincinal, iar pină la sfir
șitul acestei luni vor obține supli
mentar o producție in valoare de
80 milioane lei.
Colectivul dc muncă al Întreprin
derii de Transporturi Turistice și
Auto au îndeplinit în ziua de 19
august planul de venituri din trans
porturi auto pe 8 luni ale anului
și planul pe 3 ani și 9 luni din
actualul cincinal, ceea ce va per
mite realizarea, pină la sfirșitul
anului, a unui volum suplimentar
de venituri in valoare de 80 mi
lioane lei.
Oamenii muncii db "Ia întreprin
derea dfe Armături Industriale itiii
Fontă si Oțel Zalău, județul Sălaj,
au indeplin.it planul pe 3 ani si 8
luni Ja data de 20 august. Au fost
create condiții pentru realizarea,
pină la sfirșitul lunii, a unei pro
ductii-marfă suplimentare în va
loare de 26 milioane lei.
Constructorii si energeticienii de
la Șantierul Hidrocentralei Voila,
județul Brașov, raportează că au
început probele tehnologice la cel
de-al doilea grun. cu o putere in
stalată de 7,1 MW. si se angajează
să acționeze cu forțe sporite pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin pe acest xan și pe
întregul cincinal.
In telegrame se exprimă hotărirea oamenilor muncii'din aceste
unități economice de a nu precu
peți nici un efort pentru îndepli
nirea in cele mai bune condiții a
sarcinilor ce le revin. în vederea
realizării planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială a
tării, pentru progresul si prosperi
tatea patriei noastre socialiste.

Oamenii muncii de pe ogoare

și realizarea unor producții mari Ia hectar
In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, Comitetul Județean Harghita al P.C.R. raportează terminarea
recoltării inului pentru fibră și obținerea unei producții medii de 7 375 kg
fibră și 1 68G kg sămintă la hectar. Recoltele bogate obținute la cerealele
păioase ți la celelalte culturi strînse pină acum dovedesc elocvent justețea
politicii agrare a partidului și statului nostru de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii. Nivelul ridicat al recoltelor are la bază dotarea uni
tăților agricole cu mașini și utilaje tot mai perfecționate, utilizarea unor
soiuri și hibrizi de mare productivitate, răspunderea și hărnicia cu care
acționează lucrătorii ogoarelor din acest județ.
In prezent - se arată în telegramă
in fiecare unitate agricolă se
depun eforturi sușținute pentru eliberarea suprafețelor de resturile vege
tale, stringerea și depozitarea furajelor, pentru efectuarea intr-un termen
cit mai scurt a tuturor lucrărilor agricole de sezon.
In telegramă se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricul
tura județului de a obține recolte cit mai mari la tocate culturile, cores
punzător cerințelor noii revoluții agrare, intimpinind cu rezultate deosebite
ziua de 23 August și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

LA INUL PENTRU FIBRĂ
• Județul Harghita - 7375 kg fibră și 1680 kg
sămîntă la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
• Cooperativa Agricolă de Pro-

ducție Tușnad — 5 580 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Remetea — 5 548 kg la
hectar

• Pădurea de tagî — 9; 11; 13; 15,
Drum de luptă și biruință — 17,15;
19,30 : SCALA (11 03 72)
• Punga cu libelule : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Niște băieți grozavi: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20, ARTA (213186) — 15: 17; 19
• Maria și marea : B U Z E Ș T I
(30 43 58) — 15; 17; 19
• Viața ca o poveste — Ulmul româ
nesc ieri și azi — 17; 19, Alo, ateri
zează străbunica — 9; 11; 13; 15 : DA
CIA (50 3 5 94)
• Flori de gheață : LIRA (31 71 71) —
9; 11: 13; 15: 17; 19. VOLGA (79 71 26)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Omul care ne trebuie : COTROCENI (81 68 88) — 15: 17; 19
• Cantemir: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Rezerva la start : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Atunci l-am condamnat pe toți la
moarte : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 12;
14,30; 17; 19,30
• Nava lui Yang : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13: 15; 17; 19,
MELODIA (11 13 49) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20

LA

OVĂZ

IN JUDEȚUL HARGHITA

Cooperativa Agricdlă de Pro
ducție Lupeni — 5 485 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sinpaul — 5 470 kg la
hectar

LA

ORZOAICĂ

DE

PRIMĂVARĂ

ÎN JUDEJUL HARGHITA
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Cosmeni — 5 560 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Sinsimion — 5 525 kg
la hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Remetea — 5 490 kg la
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ciceu — 5 420 kg la
hectar

LA

CÎNEPĂ

IN JUDEȚUL BIHOR
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sintandrei — 12 733 kg
tulpini la hectar

• Misiune specială : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Sagarmatha : UNION (13 49 04)
9; 11; 13: 15: 17: 19
• Primisiuni : MUNCA (21 50 97)
15: 17; 19

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A
treia țeapă — 18

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Episcopia Bihor —
12 608 kg tulpini la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Diosig — 12 542 kg tul
pini la hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Roșiori — 12 535 kg
tulpini la hectar
In Jelegrame adresate tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar
general al
i' Partidului Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România,
lucrătorii
ogoarelor din unitățile agricole
respectivei raportează terminarea
recoltării ovăzului, orzoaicei de
primăvarăi și cinepei și obținerea
unor recolte mari la hectar, supe
rioare nivelului planificat.
, In telegrame se arată că în
aceste zile forțele de la sate acor
dă o atenție deosebită recoltării
și valorificării legumelor și fructe
lor, stringerii și depozitării furaje
lor, executării arăturilor, pregătirii
in cele mai bune condiții a cam
paniei agricole de toamnă.
însuflețiți . de sarcinile și indi
cațiile secretarului general al
partidului — se subliniază in în
cheierea telegramelor — oamenii
muncii din agricultură desfășoară
o intensă activitate pentru a ob
ține rezultate cit mai bune in toa
te sectoarele de producție agricolă,
sporindu-și astfel contribuția la
dezvoltarea multilaterală a patriei.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără apro
bare — 18.30; (la Rotonda scriitorilor
din Cișmlgiu) : „Clntăm România de
azi" — spectacol de sunet și lumină
— 21
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (15 56 78. grădina de vară Boema):
Bună seara, Boema ! — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : cartea cu jucării — 11
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei iugoslave „Danas“
ț

După cum »-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste Româniq, a primit, la 17 august a.e., pe Miroslav Lazanski, trimis
special al revistei „Danas* din Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE: Stimat» tova
rășe președinte, se apropie ani
versarea marii sărbători de la
23 August și cel de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Romăv.. Care sint rezultatele
economiei românești astăzi ?

RĂSPUNS : Peste citeva zile, la 23
August, poporul român sărbătorește
împlinirea a 45 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă șl antiimperialistă, care a lichidat vechea orînduire
burghezo-moșiereaacă, dominația im
perialistă și a deschis calea marilor
transformări economico-sociale. ca
lea construcției socialismului in
România.
Cu 45 de ani in urmă, România era
o tară agrar-lndustrială slab dezvol
tată. în economie, in viața politică și
socială predominau, Încă, puternice
rămășițe feudale. Astăzi, România a
devenit o țară industrial-agrară, cu o
industrie modernă, organizată pe baza
celor mal noi cuceriri ale științei și
tehnicii, cu o agricultură socialistă
in plin progres. Această dezvoltare
•e reflectă in creșterea producției in
dustriale. în acest an, de 155 de ori
față de 1945, din care de peste 120 de
ori după Congresul al IX-lea al parti
dului, din 1965. Producția agricolă a
crescut de peste 10 ori, din care de
peste 6 ori după Congresul al IX-lea.
In acest an am obținut cea mai mare
producție agricolă din istoria Româ
niei și, se poate spune, printre cele
mai mari producții la hectar din
lume : peste 8 000 kg de grîu la hec
tar, peste 7 000 kg orz la hectar — ne
întreaga suprafață a țării — și, de
asemenea, producții mari la toate ce
lelalte culturi.
De aceea, la recenta Plenară a Con
siliului Național al Agriculturii am
apreciat că in 1989 vom obține o re
coltă totală de cereale de peste 40 de
milioane de tone, realizind, incă din
acest an, obiectivele de perspectivă
pentru cincinalul al 9-lea și pînă in
2000. Pe această bază, venitul națio
nal a crescut de peste 40 de ori. din
care de peste 33 de ori din 1965.
Cum au fost posibile aceste mari
realizări in dezvoltarea economico■ocială ?
în primul rind, datorită faptului că
am lichidat vechea orânduire, am dez
voltat puternic proprietatea socialistă
a intregulr.i popor în industrie și alte
ramuri, am cooperativizat agricultu
ra șl am dezvoltat. In general, un pu
ternic sector cooperatist și in alte
sectoare de activitate.
în al doilea rînd, am alocat an de
an, pentru dezvoltare — lncepînd în
deosebi de la Congresul al IX-lea al
partidului — peste 30 la sută din. ve
nitul național. Aceasta ne-a permis
să realizăm mari investiții industrialagricole, să asigurăm creșterea fon
durilor fixe de îa 160 de'ntîllăhde' lei
la peste 3 600 de miliarde lei astăzi!
Am aoordat o mare atenție amplasă
rii forțelor de producție, a industriei,
a celorlalte sectoare, a transporturi
lor și cu atît mai mult am dezvoltat
agricultura in toate zonele țării. Am
creat sute de noi platforme industria
le, pornind de la principiul dezvoltă
rii echilibrate a tuturor județelor,
astfel incit să lichidăm moștenirea
din trecut, cu zone foarte dezvoltate
și zone foarte înapoiate. Astăzi a
dispărut această situație in România!
Pe această bază, am acordat o
mare atenție dezvoltării puternice a
cercetării științifice, a învățămîntului, a activității culturale — conside
rând că tot ceea ce realizăm trebuie
să se fundamenteze pe cele mal noi
cuceriri ale științei și tehnicii, din
toate domeniile, că trebuie să avem
o clasă muncitoare, o țărănime și o
intelectualitate cu un inalt nivel de
cunoștințe profesionale, tehnice, știin
țifice și culturale. Actualmente, în
tregul tineret urmează Invățămîntul
de 10 ani și aproape 80 la sută ur
mează școala de 12 ani. începind de
anul viitor, întregul tineret va urma
școala de 12 ani, iar Invățămîntul su
perior ne asigură crearea cadrelor
pentru toate domeniile de activitate.
Aceste măsuri au asigurat ridicarea
nivelului de calificare, de pregătire
a clasei muncitoare, a specialiștilor,
creșterea ritmului de dezvoltare a tă
rii. Pentru că fără o înaltă pregătire
a oamenilor nu am fi putut să obți
nem realizările pe care le-am obținut!
Am construit, totodată, locuințe,
așezăminte sociale pentru învățămint,
pentru cultură, sănătate și altele. Ori
cine vizitează România poate să con
state — și în orașele noastre, dar și
in comunele noastre — marele nu
măr de locuințe noi. Sintetic, se poa
te spune că, astăzi, peste 80 la sută
din cetățenii orașelor locuiesc în
case noi.
Totodată, fondul de retribuție a
crescut de peste 75 de ori față de
1945.
Am pornit, deci, de la principiul că
tot ce realizăm trebuie să se reflecte
In ridicarea condițiilor de muncă și
de viață ale poporului și putem afir
ma că am realizat o puternică creș
tere a nivelului de trai, o dată cu
creșterea puternică a clasei munoitoare, a intelectualității.
Acestea sint rezultatele economicosociale ale României, care, subliniez,
Înseamnă realizarea obiectivelor con
strucției socialiste. Pe baza lor, se
poate aprecia că România a realizat
obiectivele primei etape a făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate, iar de la sfîrșitul acestui
cincinal — deci de anul viitor — țara
noastră va intra într-o etapă nouă, de
țară socialistă medijj dezvoltată.
De aceea, noi afirmăm cu putere
că numai și numai socialismul a asi
gurat. României lichidarea Înapoierii
de veacuri și ridicarea la acest
Înalt nivel de dezvoltare economicosocială !

ÎNTREBARE : Republica So
cialistă România a restituit da
toria externă. Cum s-a realizat
aceasta și Cu ce preț ? Care a
fost valoarea totală a datoriei si
In ce perioadă a fost restituită?
Va mai lua România credite din
străinătate? Considerați că țara

care este datoare ereditarilor
străini devine, intr-un anumit
fel, dependentă și este lipsită,
intr-o anumită măsură, de suve
ranitatea sa ?
RĂSPUNS : într-adevăr, România
a făcut greșeala, ca și alte țări, să
apeleze și să ia prea mari credite ;
ele au crescut însă și ca urmare a
dobînzilor excesiv de mari, care au
ajuns la un moment dat, după cum
se știe, la peste 20 la sută. De altfel,
datoriile țărilor în curs de dezvoltare,
care totalizează astăzi peste 1 300 de
miliarde de dolari, sint rezultatul acestei politici, a dobînzilor mari și a
jafului practicat de monopolurile și
capitalul financiar internațional ! în
1980, România avea peste 11 miliar
de de dolari datorie. Socotind, însă,
din 1975 datoria împreună cu dobînzile pe care le-am plătit pînă în
anul acesta, în luna martie, putem
spune că am plătit peste 24 de mi
liarde de dolari, din care aproape 17
miliarde din 1980 pînă în acest an !
Acesta a fost prețul pe care l-am
plătit pentru datoriile pe care le-am
făcut la un moment dat !
în 1980 am hotărît să restituim în
treaga datorie, considerând că men
ținerea datoriei externe reprezintă o
piedică în calea dezvoltării econo
mico-sociale și in construcția societă
ții socialiste.
Am acceptat și noi, la un moment
dat. prin 1982. pretențiile Fondului
Monetar Internațional, care ne-a
cerut să respectăm o serie de condi
ții pe care, de altfel, le impune si
astăzi tuturor țărilor care apelează
la împrumut : devalorizarea monedei
naționale, renunțarea la investiții, re
ducerea cheltuielilor sociale și'alte
asemenea poveri, bine cunoscute. Ini
țial, am căzut de acord, dar numai
după cîteva luni am constatat că a
merge pe această cale ar însemna să
dezorganizăm economia națională.
Am anulat unilateral înțelegerea cu
Fondul Monetar Internațional și am
adoptat un program propriu, care a
avut în vedere, în primul rînd, men
ținerea ritmului de dezvoltare a eco
nomiei naționale și acordarea în con
tinuare, din venitul național, a cel
puțin 30 la sută pentru fondul de dez
voltare, iar in al doilea rînd men
ținerea nivelului de trai și a venitu
rilor populației, asigurînd în fiecare
cincinal o creștere corespunzătoare a
acestora. Am considerat, de aseme
nea, că nivelul dobînzilor interne este
foarte mare, constituind, de fapt, nu
un stimulent, ci o frână in dezvol
tarea activității. Ca urmare, am re
dus- de cîteva ori unele din aceste
dobînzi, stabilind. în general, dobînzi
sub 5 la sută, iar pentru unele sec
toare de 3—2 la sută. în mod special,
pentru agricultură am adoptat un
sistem de finanțare care exclude orice
fel de dobindă ! Am pornit, totodată,
de la necesitatea menținerii sub
control a tuturor preturilor, in ge
neral. șl, în primul rînd, a prețurilor
de consum !
Pe această bază, o dată cu plata da
toriei, am realizat un volum de in
vestiții, în diferite sectoare, de peste
2 000 de miliarde lei, echivalent — la
cursul necomercial — cu circa
200—220 de miliarde dolari. în aceas
tă perioadă am realizat mari obiecti
ve de dezvoltare a industriei, agricul
turii, am dat în funcțiune Canalul
Dunăre — Marea Neagră, inclusiv va
rianta a doua, Midia-Năvodari, ceea
ce înseamnă 100 de kilometri ; am
realizat metroul din București si am
construit noul centru al Capitalei, am
amenajat un vast sistem de irigații,
am dezvoltat puternic locuințele si
alte sectoare de activitate, în toate
orașele și comunele țării.
în această perioadă am asigurat
creșterea de două ori a retribuției și
pensiilor ; a doua creștere a retribu
țiilor s-a încheiat la 1 august anul
acesta.
De aproape șase ani nu a avut loc
nici o creștere a prețurilor la. pro
dusele de bunuri de consum, iar în
industrie chiar a avut loc o reducere
a costurilor, în unele ramuri.
Deci — pentru că ați întrebat cu
ce preț — prețul a fost acela al dez
voltării economiei naționale, al ridi
cării nivelului de trai al poporului 1
Dacă nu am fi făcut aceasta, n-am
fi putut să plătim datoria ! Dacă ne
uităm la diferite țări care n-au acordat,
atenție dezvoltării economico-sociale
proprii, se poate ușor vedea că nu
dispun de baza materială necesară
pentru a-și plăti datoriile !
Pornind de la experiența proprie,
dar și de la ceea ce vedem că se întimplă pe plan mondial, am hotărît
să nu mai apelăm, în nici un fel, la
credite. Am adoptat o lege specială
în direcția aceasta, interzicînd ori
cărei întreprinderi și oricui să apeleze
la credite care să angajeze, în vreun
fel, statul sau poporul. Considerăm
că dispunem de mijloace suficiente
pentru a asigura dezvoltarea economico-socială a țării conform preve
derilor noastre de viitor !
De altfel, dacă se face un calcul
simplu, se poate vedea că este o
iluzie să se creadă că împrumuturile
ajută la dezvoltarea economică ! De
sigur. un sistem financiar rații nai, cu
dobînzi raționale, este necesar și
poate avea un anumit rol în dezvol
tarea economică, dar în actualele îm
prejurări — cînd ele se transformă
în export de venit național, fiind doar
în folosul monopolurilor și al siste
mului financiar mondial — noi con
siderăm că este cu totul dezavantajos
să se apeleze la credite !
In ce privește România, ea însăși
a acordat anumite credite. Avem
âstăzi o balanță activă, de peste 2,5
miliarde de dolari, și. în perspectivă,
sîntem gata să colaborăm cu alte
țări, inclusiv în acordarea, în mod
rațional și justificat, a anumitor cre
dite de dezvoltare economico-socială.
în ce privește ultima parte a între
bării dumneavoastră, cu privire la
păstrarea independenței și suverani
tății, se știe ce spun astăzi toate ță
rile în curs de dezvoltare. Sînt cu
noscute obligațiile pe care le au aces
te țări față de anumite state capita
listo dezvoltate, de Fondul Monetar

Internațional și Banca Mondială, ca
și față de alte bănci internaționale !
Nu este un secret pentru nimeni că
se condiționează tju numai acordarea
de credite, dar șl o reeșalonare a da
toriei externe de adoptarea unor mă
suri ce dezorganizează economiile
naționale în diferite țări și, mai cu
seamă, impunerea privatizării, for
mularea cerinței de trecere la lichi
darea proprietății de stat sau a pro
prietății sociale în diferite domenii !
Este evident că aceasta înseamnă
un amestec inadmisibil în treburile
interne ale diferitelor țări, transfor
marea lor, într-o formă sau alta, în
țări dependente, o încălcare brutală
a suveranității acestora, ceea ce este
în totală contradicție cu principiile
Cartei Națiunilor Unite, cu așezarea
relațiilor dintre state pe principiile
egalității în drepturi și avantajului
reciproc, respectului independenței
și neamestecului în trebui ile interne.
ÎNTREBARE : Rezultă de aici,
tovarășe președinte, că noile teh
nologii pe care dumneavoastră
veți dori să le cumpărați acum,
după ce s-au achitat datoriile, le
veți realiza prin cooperare, sau
pe baza exportului propriu ?

RĂSPUNS : în primul rînd, doresc
să fac precizarea că România este
angajată ea însăși într-o puternică
activitate științifică, de modernizare
în toate domeniile de activitate. îm
preună cu alte țări socialiste, inolusiv
cu Iugoslavia, avem o serie de ac
țiuni comune și putem să soluționăm
multe probleme ale tehnologiilor
bune, fără a apela la alții !
Sîntem, desigur, pentru o largă co
laborare cu alte state, dar vrem să
realizăm aceasta pe principii de ega
litate și de colaborare, inclusiv în do
meniul elaborării de noi tehnologii.
ÎNTREBARE : Vă rugăm, to
varășe președinte, să ne vorbiți
despre etapele pe care le va
parcurge țara dumneavoastră in
perioada care urmează. Ce pro
iecte are Partidul Comunist
Român pentru trecerea Româ
niei, in viitor, la societatea co
munista ? -

RĂSPUNS : Am prezentat deja,
succint, nivelul actual de dezvoltare
a României. Acum ne pregătim pen
tru Congresul al XIV-lea al partidu
lui. Plenara din luna iunie a acestui
an a elaborat ProgramuI-Directivă de
dezvoltare a României pînă în anul
1995, în perspectivă pînă In anul 2000
și, în cîteva domenii, pînă în anul
2010. La baza acestor obiective sță
programul general strategic al parti
dului, adoptat cu 15 ani în urmă, de
făurire în România a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de
înaintare spre comunism. Noi consi
derăm că, începînd djn 1991, intrăm
în faza superioară a realizării aces
tui program. Potrivit obiectivelor din
Programul-Direotivă, în care punem
accentul pe dezvoltarea intensivă a
tuturor ramurilor, pe creșterea rolu
lui- științei și tehnicii modeme in
toate domeniile, pînă în anul 2000
economia românească va crește cu
70—80 la sută față de 1990. în cîteva
domenii, probabil, producția se va
dubla. Vom încheia procesul de con
strucții de locuințe in orașe, asigu
rînd fiecărui cetățean o locuință co
respunzătoare. Vom face ca- munci
torimea să devină o clasă muncitoare
intelectuală, iar țărănimea o țărăni
me intelectuală. Vor crește și mai
mult cheltuielile sociale în deceniul
viitor, se vor crea condiții de apli
care și mai largă a principiilor eticii
și echității socialiste. în acest scop,
vom realiza un anumit echilibru între
veniturile mici și mari, care au ajuns
la raportul de 1 la 4,7 și care vor fi,
în viitor, în raport de 1 la 4,5.
Pe baza acestor prefaceri, apreciem
că — pînă în anul 2000 — vom în
cheia, în liniă generale, realizarea
ambelor etape ale Programului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. România va avea
o asemenea dezvoltare economică, so
cială, științifică și culturală încît va
putea să-și asigure un înalt nivel da
viață, corespunzător celor mai exi
gente cerințe ale științei, din toate
domeniile.
ÎNTREBARE : Invățămîntul,
manualele școlare sint, la dum
neavoastră, gratuite ? In Iugo
slavia sint foarte scumpe !
RĂSPUNS: Da, sînt gratuite! Prac
tic, de 15 ani există această situație.
De asemenea, ajutoarele pentru co
pii, asistența sanitară sînt gratuite.
De altfel, avem în vedere sporirea,
pînă în anul 2000,. a cheltuielilor. so
ciale, căre au un ral important în
apropierea nivelului de viață al ce
tățenilor. Nu ne gîndim la un sistem
egalitarist ! Vrem să menținem dife
rențierea între venituri, dar aceasta
în mod rațional, pornind de la prin
cipiul retribuției egale la muncă
egală și, desigur, de la păstrarea unei
diferențieri între ramuri. La noi, spre
exemplu, dintre muncitori, minerii
sînt încadrați la categoria cea mai
înaltă de retribuție și vom menține
acest raport.
Am introdus accrdul global, care
permite ca pe baza muncii, a pro
ducției să se obțină venituri nelimi
tate ! Dar aplicăm ferm principiul
— nimeni nu poate avea venituri
fără muncă, nu poate trăi fără
muncă ! Nimeni nu poate trăi prin
exploatarea muncii altora !
Pe aceste baze se vor crea condi
țiile economice, sociale și de dezvol
tare generală, care să permită tre
cerea treptată la aplicarea in viață
a principiilor comuniste de organi
zare și de viață 1 în ce privește in
dustria si agricultura, ele trebuie să
se bazeze pe cele mai înalte cuceriri
ale științei, și noi vom crea condiții
ca să asigurăm aceasta ! Din punct
de vedere social. însă, aceasta de
pinde de aplicarea principiilor de
etică și echitate comunistă. Am rea
lizat mult și mergem pe această
cale ! Considerăm că în jurul anului
2000 vom avea condițiile necesare
pentru a accentua aplicarea acestor
principii.

ÎNTREBARE : Care este, tova
rășe președinte, prestigiul de

cat's se bucură Partidul Comu
nist Român In rândurile clasei
muncitoare ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist
Român numără astăzi peste 3,8 mi
lioane de membri, din care peste 55
la sută sint muncitori, circa 18 la
sută sînt țărani, peste 20 la sută sînt
intelectuali în diferite sectoare de
activitate, iar restul provin din di
ferite alte categorii sociale.
Partidul nostru, de la crearea pri
mului partid muncitoresc din Româ
nia. din 1893. și apoi a Partidului
Comunist Român. în 1921, s-a dez
voltat ca partid al clasei muncitoare,
întotdeauna în partid au fost și in
telectuali. și țărani, dar partidul
nostru comunist a fost, a rămas și
va rămîne partidul clasei muncitoa
re î Conform cerințelor formulate
de clasicii socialismului științific,
partidul trebuie să rămină tot
timpul un partid al clasei munci
toare ! Intelectualii care intră în
partid sau care sînt în partid tre
buie să se identifice cu interesele
clasei muncitoare — forța socială
cea mai înaintată. Si în socialism,
și în comunism, și, fără îndoială,
că și în viitorul depărtat, clasa
muncitoare va continua să rămină
clasa cea mai puternică. Desigur,
cu alte cerințe ți caracteristici, dar
ea are misiunea Istorică — și o va
avea și în viitor — de a juca rolul
conducător în societate.
De la aceste principii a pornit și
pornește partidul nostru comunist, și
tot ce a făcut a fost pentru a reali
za obiectivele clasei muncitoare, ale
țărănimii, intelectualității, ale între
gii națiuni.
Rolul ți prestigiul de care se
bucură astăzi partidul comunist nu
constituie — deci — rezultatul unei
întâmplări, nu reprezintă o lozincă,
ci rezultatul activității sale, de la
creare și pină astăzi, al poziției sale
ferme de a se identifica în între
gime cu interesele clasei muncitoa
re. ale întregii națiuni, de a asigura
dezvoltarea tării și construcția socia
lismului. Tot ce am realizat șl rea
lizăm este rezultatul politicii parti
dului. al unității muncitorilor, țăra
nilor si intelectualilor, a întregului
popor în jurul partidului. De altfel,
noi am și formulat teza realizării
socialismului cu poporul și pentru
popor I

ÎNTREBARE : Care sint pre
ocupările țării dumneavoastră in
domeniul modernizării societății
și ce părere aveți despre preocu
pările privind modernizarea in
celelalte țări socialiste ?
RĂSPUNS : Am menționat, la
una din întrebările anterioare, ro
lul important pe care l-a avut în
dezvoltarea construcției socialismu
lui în România Congresul al IX-lea
al partidului, din 1965. începînd cu
acest congres, am considerat că tre
buie să ptmem capăt șabloanelor,
conservatorismului, dogmatismului,
așa-zisuluî „model unic" în construc
ția socialismului. Pornind de la prin
cipiul că făurirea socialismului tre
buie să se realizeze în mod diferit
de la o tară la alta, de la o etapă
la alta, dar corespunzător realități
lor din fiecare țară, că legile obiec
tive. principiile socialismului științi
fic trebuie înțelese șl aplicate în
concordantă cu realitățile din fiecare
tară, am redat partidului și poporu
lui sentimentul demnității si inde
pendenței, am trecut la realizarea
unor profunde schimbări ți moder
nizări in organizarea societății. în
conducerea tuturor sectoarelor de
activitate. în economie am introdus
principiile autoconducerii. autogestiunii. autofinanțării, am adoptat,
prin lege, prevederea că muncitorii
— sau personalul unei întreprin
deri — sînt proprietari ccîectivi ai
fondurilor fixe, pe care le primesc
în administrare și răspund în fața
societății pentru buna gospodărire și
dezvoltare a lor.
Am modernizat formele . de pro
prietate socialistă. Am renunțat de
mult Ia teza deosebirilor dintre di
ferite forme de proprietate socia
listă. considered că proprietatea co
mună a întregului popor — cunos
cută generic ca proprietate socialistă
de stat șl proprietate cooperatistă —
reprezintă două forme care răspund
pe deplin principiilor socialiste, și
nu există. în această privință, una
superioară și alia inferioară.
Am renunțat de mult timp, de 20
de ani. la conducerea unipersonală
în întreprinderi. Am introdus princi
piul conducerii și răspunderii colec
tive. formînd consiliile oamenilor
muncii, din care cel puțin 30 la sută
trebuie să fie muncitori. Am instituționalizat. prin lege, adunările ge
nerale ale proprietarilor și produ
cătorilor — ca organe supreme de
conducere a unei întreprinderi — și
am adoptat continuu măsuri de îm
bunătățire și perfecționare a lor.
Este evident că am pus întot
deauna pe primul plan — repet —
problemele științei, tehnicii moder
ne. calitatea, eficiența economică,
rentabilitatea și continuăm să acțio
năm în direcția aceabta.
Noi considerăm că problemele mo
dernizării și perfecționării — ți teh
nice. și de conducere — reprezintă
probleme permanente. Nu se rezolvă
o dată sau la 20—30 de ani ! Ele
sint. ca să spun așa. probleme ale
activității zilnice și ele trebuie să
aibă continuu în vedere noile cuce
riri ale științei și tehnicii, care tre
buie să se reflecte inclusiv in me*
todele de conducere economică. în
procesul democratizării. în sensul,
însă, al participării poporului la
conducerea societății I
Așa am acționat noi, așa acționăm
în prezent și avem în vedere să ac
ționăm și în viitor !
în ce privește unele măsuri care
se adoptă în diferite țări, conside
răm — pornind de la principiul pe
care l-am enunțat privind dreptul
fiecărui partid și popor de a-și
elabora în mod independent linia
politică și dezvoltarea sa — că fie
care partid, fiecare popor trebuie să
caute să găsească cele mai bune căi
de perfecționare, care să răspundă
situației din țările respective, ținind
seama de stadiul de dezvoltare în
care se află.

Dar trebuie să vă spun deschis
că. pornind de la aceasta, sîntem
preocupați de faptul că în unele țări
activitatea de perfecționare este le
gată de renunțarea la unele cuceriri
socialiste, atît in organizarea și con
ducerea economiei, cit și în ce pri
vește diferite progrese sociale, care
sînt specifice socialismului, legate
de însăși esența societății socialiste.
Considerăm, deci, că trebuie perfec
ționate sistemele de conducere, de
funcționare a activității economice,
dar societatea trebuie să meargă
înainte, nu înapoi ! Or, întoarcerea
la forme capitaliste de proprietate
sau de conducere a economiei nu în
seamnă perfecționare, și nici mers
înainte !

ÎNTREBARE : Sint unii care
se întreabă dacă există econo
mie socialistă și econontie capi
talistă, sau economie bună si
economie rea. Care este părerea
dumneavoastră ?

acum ne dă convingerea că acest
obiectiv se va înfăptui în . bune
condiții !

ÎNTREBARE : Există prob
.
Ie
me in relațiile cu Ungaria? Care
este părerea dumneavoastră in
legătură cu minoritățile naționa
le și cu implicațiile lor asupra
relațiilor interstatale ?
RĂSPUNS: România și Ungaria
au dezvoltat de-a lungul timpului
relații de colaborare, ca țări socia
liste.
în ce ne privește, nu avem nicî
o problemă cu Ungaria. Am fost și
sîntem pentru dezvoltarea relațiilor
de bună vecinătate, de colaborare
în construcția socialistă, în toate
domeniile.
Este adevărat, s-au formulat une
le pretenții privind răspunderea
pentru viața unor cetățeni români
de naționalitate maghiară, dar, în
același timp, s-a declarat că se în
țelege că aceasta este o problemă
a României socialiste. De altfel, este
de înțeles că viața unor cetățeni de
altă naționalitate — dar
cetățeni
români — este legată de ceea ce
se întîmpiă în România, de dezvol
tarea României. Ridicarea nivelului
lor de trai se asigură nu în afară,
ci aici, în România I Aceste prin
cipii sînt prevăzute nu numai în
Constituție, pe care noi o conside
răm printre cele mai bune, întrucît
garantează deplina egalitate între
toți cetățenii, dar șl în realitate am
asigurat și asigurăm deplina egali
tate în drepturi și nu există nici o.
discriminare, în nici un domeniu,
nici pe motiv de naționalitate, nici
de rasă, cum se întîmpiă în alte
țări, nici de vlrstft și așa mai departe.
Dar, desigur, toți locuitorii
----------- natriei noastre au aceleași obligații.
ca cetățeni ai Republicii
1
Socialiste România. De altfel, dreptul internațional este așa
;
de clar în aceaștă privință îneît nici nu este
nevoie să mall subliniem acest
adevăr !
Noi dorim, în general, să dezvol
tăm cu vecinii noștri o colaborare
bună, pe principii de egalitate și
respect reciproc, să ne ajutăm în
soluționarea unor probleme care
apar într-o țară sau alta, fără pre
tenții de amestec în treburile In
terne. Ca buni vecini, trebuie să
colaborăm și să ne ajutăm, în in
teresul popoarelor noastre, al pre
zentului și viitorului lor 1

condiții doctrina apărării Indepen
denței și suveranității naționale, a
socialismului poate fi viabilă și —
avînd în vedere perspectivele de
care am vorbit in dezvoltarea țării
— vom rămîne ferm la aceste prin
cipii !

ÎNTREBARE : Unele organiza
ții europene manifestă rezerve
in ce privește drepturile omului
in România. Ne interesează foar
te mult opinia dumneavoastră,
intrucit acele grupări atacă șl
Iugoslavia. Ce ne puteți spune
in această problemă ?
RĂSPUNS : România a avut un
rol activ în organizarea Conferinței
de la Helsinki pentru securitate,
dezarmare și colaborare în Europa,
încă atunci s-au discutat mult pro
bleme fundamentale privind dreptu
rile omului.
Intre timp, unele cercuri reacțio
nare, nesocotind drepturile cu ade
vărat fundamentale, încearcă să sa
amestece în treburile diferitelor
țări, inclusiv In România. îndeosebi,
se vorbește mult de emigrare. Noi
am soluționat întotdeauna, într-un
spirit umanitar, problemele, inclusiv
drepturile la unificare a familiei,
dar am fost și sîntem împotriva sti
mulării și susținerii politicii de emi
grare ! Considerăm că aceasta este
o problemă care vine în contradicția
cu adevăratele drepturi ale omului,
servind interesele cercurilor impe
rialiste, ale monopolurilor, ajutîndu-le în racolarea de specialiști și
diferiți oameni de știință.
în schimb, am pus și punem eu
toată fermitatea problema asigură
rii drepturilor la muncă, îndeosebi
pentru tineret, rezolvîndu-se proble
ma cea mai gravă — problema șo
majului. Sîntem pentru a se crea
condiții de învățătură pentru între
gul tineret și cerem să se înlăture
discriminările pe motiv de sex sau
rasă — cum se întîmpiă în S.U.A.
cu negrii, dar și în alte țări — atunci cînd este vorba de asigurarea
retribuției egale la muncă egală.
Am insistat și insistăm pentru re
zolvarea
problemei
locuințelor,
care, de asemenea, reprezintă o pro
blemă foarte gravă în multe țări
dezvoltate. Este cunoscut că sărăcia
a crescut în aceste țări o dată cu
criminalitatea și flagelul drogurilor,
devenit problemă națională în mul
te țări capitaliste și care — împre
ună cu reducerea cheltuielilor sociale
afectează realmente dreptul la o existență liberă și demnă
a zeci și zeci de milioane de oameni !
Acestea sînt, de fapt, problemele
fundamentale ale drepturilor omu
lui ! A încerca să se inventeze alte
le înseamnă a încerca o abatere a
atenției propriilor ’popoare de la
realitățile grave — economice și so
ciale — care se cer soluționate I

RĂSPUNS : Există economie ca
pitalistă și există economie socia
listă ! Iar deosebirile dintre ele sînt
bine cunoscute ! Esențialul, în aceas
tă privință, este legat de proprie
tatea asupra mijloacelor de pro
ducție. de existența sau inexistența
exploatării omului de către om,
de sistemul de repartiție a producției !
Formele de conducere ale economiei pet fi diferite, unele pot fi
chiar identice. Nu forma de con
ducere reprezintă esențialul, ci for
ma de proprietate. După cum este
bine cunoscut, Marx a spus. încă
în 1848, că una din problemele
esențiale o reprezintă transformarea
proprietății private în proprietate
comună asupra mijloacelor de pro
ducție, cu tot ceea ce decurge dintr-o asemenea activitate revoluțio
nară.
Fără îndoială, economia capitalis
tă a realizat și lucruri foarte bune
și mai realizează și acum, dar baza
rămîne capitalistă, ea poartă în
însăși esența ei racilele care-i im
pun lichidarea.
Economia
socialistă,
industria
socialistă au realizat lucruri foarte
bune ! Noi considerăm că socialis
mul are realizări foarte importante,
deși există și activitate proastă.
Dar perfecționarea în socialism nu
poate însemna întoarcerea spre ca
pitalism, ci înlăturarea lipsurilor și
consolidarea proprietății întregului
popor, asigurarea mersului înainte!
Socialism înseamnă aplicarea fermă
a principiilor de proprietate colec
ÎNTREBARE : Republica So
tivă asupra mijloacelor de produc
cialistă România a fost prima
ție. înseamnă interzicerea exploată
țară care s-a pronunțat pentru
rii omului de către om. repartiție ereducerea cheltuielilor și buge
chitabilă a produselor și veniturilor
telor militare, precum și pen
între membrii societății ! Vorbind,
tru desființarea concomitentă a
deci, despre socialism, susținem ferm
blocurilor militare. Care sini
convingerea că problemele actuale
cele mai noi propuneri al» țării
’«e vor depăși și socialismul se va
dumneavoastră pe acest plan ?
afirma cu și mai multă putere și va
merge înainte !
--------. ___________
RĂSPUNS
: România s-a pronunDe altfel, este greu de presupus ;•|l^întoțțUeaurnil‘H®ru dezarmâr» —
jfftHpropiindu-n»
că popoarele care au ales calea soîn primul rînd pentru dezarmarea
6e
— sfîrșitul interviului
interviului, vi rugăm,
nucleară — șl considerăm că,' ac
stimate tovarășe președinte, să
cialismului, clasa muncitoare, comune permiteți a vă pune și o în
tualmente, aceasta reprezintă pro
niștii vor renunța la ceea ce au
blema fundamentală a lumii !
trebare cu caracter personal. Ar
cucerit, vor renunța la lupta lor de
fi interesant de știut cum
zeci și zeci de ani, pentru că s-au
în ce o privește, România nu nu
apreciați colaborarea cu soția
ivit unele greutăți ! Dimpotrivă, eu
mai că a vorbit, dar a și trecut
dumneavoastră, tovarășa Elena
sînt convins că își vor uni forțele
la reducerea unilaterală a efecti
Ceaușescu, in activitatea politi
pentru a depăși greutățile și a
velor, armamentelor și a cheltuie
că de mare răspundere pe car»
merge înainte !
lilor militare. Pe baza datelor cu
o desfășurați ?
noscute, România cheltuiește astăzi
ÎNTREBARE : Vă rugăm, to
suma cea mai mică, pe locuitor,
RĂSPUNS : în ce privește to
varășe președinte, să ne vorbiți
pentru înarmare, în Europa. în
varășa mea. ne cunoaștem de 50 de
despre modernizarea localităților
general, cheltuielile militare ale ță
ani, din mișcarea revoluționară.
rurale în România, despre care,
rii noastre nu depășesc 3 la sută
Este activistă a Partidului Comu
in Europa occidentală, există
din venitul național șl avem in ve
nist Român și îndeplinește în partid
unele speculații. Care sînt păre
dere ca, în viitor, chiar să coborîm
și în stat răspunderi în conformitate
rile dumneavoastră ?
acest procent. De altfel, trebuie să
cu hotărîrile conducerii de partid și
vă spun că aceasta ne-a permia și
RĂSPUNS : în 1968 am realizat o
de stat.
ne-a ajutat atît în programele de
nouă reorganizare teritorial-admîEste de înțeles că, atunci cînd In
dezvoltare, cit și în plata datoriei.
nistrativă a țării. Am desființat re
tr-o familie oamenii au aceleași
Ținind
seama
de
problemele
grave
giunile. raioanele și am reînființat
concepții politice și acționează chiar
existente pe plan mondial, conside
județele, care erau tradiționale. Am
în același partid și în același stat,
răm
că
este
necesar
să
se
acționeze,
realizat, în mod corespunzător, sis
aceasta constituie un lucru deo
cu participarea tuturor statelor, pen
temul administrativ bazat pe ju
sebit de important I
tru realizarea unui acord privind edețe, orașe șl comune, în cadrul
liminarea armelor nucleare și chi
ÎNTREBARE : Mulțumindu-vă,
unei comune fiind mai multe sate
mice, să se renunțe de către NATO
vă rugăm, stimate tovarășe pre
și localități. Acesta, de altfel, a
la modernizarea rachetelor tactice și
ședinte, să ne prezentați apre
fost dintotdeauna principiul orga
cu rază scurtă de acțiune, să încete
cierea dumneavoastră cu privire
nizării administrative în România.
ze experiențele nucleare, să se re
la colaborarea dintre țările noas
Ceea ce am făcut, în 1968, a fost
nunțe
la
programul
de
militarizare
tre și perspectiva relațiilor rosă creștem mai mult rolul orașelor
a Cosmosului, să se încheie, cu re
mâno-iugoslave.
și comunelor pe principiul auto
zultate cit mal bune, tratativele care
conducerii teritorial-administrative.
RĂSPUNS : Trebuie să subliniez
se desfășoară la Viena pentru re
In acești 20 de ani am creat 82
că relațiile dintre România și Iu
ducerea armelor șl cheltuielilor mi
de orașe noi. S-au dezvoltat, de agoslavia au cunoscut, de-a lungul
litare, pentru reducerea armamen
semenea, puternic, vechile orașe,
timpului, o dezvoltare bună. Un rol
telor convenționale, stabillndu-se, de
ceea ce face ca populația urbană
important l-au avut, într-o perioadă
sigur, un control internațional cores
să reprezinte în prezent aproape 60
punzător.
lungă, intilnirile, acordurile, Înțele
la sută din populația tării,
gerile realizate împreună cu pre
După părerea noastră, această pro
în general, ne-am propus să
ședintele Iosip Broz Tito.
blemă
nu
se
poate
soluționa
numai
creăm condiții pentru ca oamenii
Pa ansamblu, noi considerăm că
de
două
sau
cîteva
țări.
Este
necesar
să rămină în localitățile lor, in
în momentul de față relațiile dintre
ca toate statele, și îndeosebi țările
clusiv in comune, unde, Ia baza
țările noastre sînt la un nivel bun,
mici și mijlocii, țările în curs de
materială existentă pină în prezent,
dar nu in raport cu posibilitățile ce
dezvoltare, nealiniate, să participe
avem în vedere să creăm posibili
lor două țări. Există mari posibili
activ la tratative și la soluționarea
tatea ca tinerii să urmeze școala de
tăți pentru extinderea, într-un timp
acestor probleme.
12 ani în localitățile lor sau apro
scurt, a relațiilor economice românoîn acest context, România se pro
piate, să rezolvăm complet proble
iugoslave, începînd cu cooperarea în
nunță ferm pentru transformarea
mele asistenței
sanitare, să dez
producție, cu schimburile economi
Balcanilor într-o zonă a păcii șl de
voltăm așezămintele culturale, care
ce, cu cooperarea în domeniul știin
pășirea unor divergențe actuale. Sîn
sint tradiționale în România. La
ței, tehnicii, culturii și in alte sec
tem pentru realizarea în Balcani a
acestea trebuie adăugate dezvolta
toare de activitate.
unei zone fără arme nucleare și chi
rea agriculturii, a micii industrii,
De altfel, dacă privim și 1* tre
mice, fără baze militare și chimice,
activitățile comerciale și altele. Por
cutul mai îndepărtat, inclusiv dintre
pentru colaborarea pașnică și egală
nim, deci, de la obiectivul ca locui
cele două războaie mondiale, rela
între toate popoarele 1
torii comunelor să găsească în lo
țiile dintre România și Iugoslavia
calitățile în care trăiesc tot ce este
ÎNTREBARE : In calitatea
au fost întotdeauna relații de bună
necesar pentru viața lor de zi cu zi !
dumneavoastră de comandant
vecinătate și colaborare, bazate atit
Vrem ca tot ceea ce găsesc oamenii
suprem al forțelor armate româ
pe tradițiile mai Îndepărtate, cît șl
în orașe să găsească și în comu
ne, ce ne puteți spune in legăpe tradițiile noi, din anii construc
nele lor.
tură cu doctrina militară a
ției socialiste. Considerăm că există
Am construit pentru muncitori și
României ?
bune perspective pentru extinderea
specialiști locuințe în comune și
și dezvoltarea relațiilor între parti
vom construi în continuare. Am
RĂSPUNS : România și forțele
dele și popoarele noastre, pe calea
stabilit un program de sistematiza
armate române și-au elaborat de
construcției socialismului, a întăririi
re, astfel ca toată lumea să conmult doctrina militară, bazată pe
independenței și bunăstării fiecărui
struiască într-un perimetru stabilit,
autoapărare, pe respingerea oricărei
popor și, desigur. în multe proble
să punem
capăt anarhiei care a
agresiuni din afară, pornind de la
me Internaționale, unde pozițiile
fost în trecut. Preocupările noastre'
principiul că apărarea țării reprezin
noastre sînt identice sau foarte apro
au în vedere și sistemul de drută o obligație a întregului nostru
piate.
muri și energie electrică și toate
popor. întreaga tioastră doctrină
Continuarea tradiționalelor întîlcelelalte sisteme gospodărești, care
este, deci, o doctrină de apărare a
niri anuale la nivel de șefi de stat
trebuie organizate unitar și moindependenței și suveranității Româ
— noi fiind pentru continuarea lor
dern.
niei, a cuceririlor revoluționare so
— ne dă încrederea că prietenia
cialiste.
în final, ce dorim ? Vrem să fa
româno-iugoslavă se va dezvolta cu
cem astfel încît condițiile de viață
De altfel, ne-am pronunțat întot ■ succes și în viitor, în interesul și
de la sate, din comune să se ridice
deauna împotriva oriqăror doctrine
spre binele țărilor și popoarelor
cît mai mult, să se apropie de
care să aibă scop agresiv ! De aceea,
noastre, al cauzei păcii, progresului
cele din orașe ! Acesta este obiecti
ne-am și organizat forțele armate
și colaborării între toate națiunile
vul nostru în domeniul moderniză
lumii.
în spiritul doctrinei de apărare, por
rii comunelor ! Fără acestea, nu se
nind de la convingerea că forța și
în încheiere, aș dori să adresez
poate vorbi de ridicarea nivelului
capacitatea de apărare a tării tre
cititorilor revistei dumneavoastră
de viață al României și hu vrem să
buie să se bazeze, în primul rînd,
cele mai bune urări de bunăstare și,
avem orașe dezvoltate și sate îna
pe dezvoltarea economiei naționa
prîn intermediul ei. popoarelor
poiate. Știm că ne va trebui timp
le, pe ridicarea nivelului de trai al
prietene iugoslave, succese în con
lung, dar ceea ce am realizat pînă
poporului. Știm că numai în aceste
strucția socialismului 1
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încheierea lucrărilor

Congresului Partidului
Congresul Național

NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN
Aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă
fi antiimperialistă de la 23 August 1944, marea sărbătoare națională
a poporului român, prilejuiește organizarea in diverse țări a numeroa
se manifestări, in cadrul cărora sint evidențiate semnificațiile profunde
ale acestui act revoluționar, ca moment decisiv pentru trecerea la
înfăptuirea marilor transformări politice și social-economice din
România. Pretutindeni, manifestările dedicate aniversării istoricului
eveniment reliefează bilanțul bogat în realizări obținute de poporul
român in anii socialismului si, îndeosebi, in ultimele două decenii fi
jumătate, de cind la conducerea partidului, a statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușeseu.
BEIJING 21 (Agerpres). — La
Beijing a avut loc o recepție cu
prilejul sărbătorii naționale a po
porului român.
Din partea conducerii chineze de
partid și de stat a fost prezent to
varășul Li Peng, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P.
Chineze.
Au luat, de asemenea, parte XI
Zhongxun, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale Populare, Qian Zhengying,
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Conferinței Consultative
Politice Populare, Zou Jiahua, con
silier de stat, ministrul industriei
electronice și
construcțiilor de
mașini, președintele părții chineze
în Comisia mixtă guvernamentală
româno-chineză de colaborare eco
nomică și tehnică, Qian Qichen,
ministrul afacerilor externe, Zhu
Liang, șeful Secției pentru relații
externe a C.C. al P.C.C., Xu Huizi,
locțiitor al șefului Marelui Stat
Major al Armatei Chineze Popu
lare de Eliberare, alte persoane
oficiale.
Cu acest prilej, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, i-au fost adresate calde
felicitări, urări de sănătate și feri
cire personală, în numele condu
cerii chineze de partid și de stat,
de către tovarășul Li Peng. în
același timp, premierul Li Peng a
adresat poporului român urări de
succese și noi înfăptuiri remar
cabile în dezvoltarea economică și
socială a patriei sale, pentru pros
peritatea și înflorirea României so
cialiste.
Manifestarea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie,
cooperare și cordialitate, în spiri
tul relațiilor existente intre cele
două partide șl țări, între popoare
le român și chinez prietene,

PHENIAN 21 (Agerpres). — Sub
auspiciile Comitetului pentru Relații
Culturale cu Străinătatea (C.R.C.'S.)
și ale Asociației de prietenie coreeano-română, la Casa de Cultură
din Phenian au avut loc vernisa
jul expoziției „România 1944—1939
— Imagini" și o gală a filmului ro
mânesc.
Cu acest prilej au fost evocate
semnificația istorică
a victoriei
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, re
zultatele remarcabile obținute de
poporul român în ultimii 45 de
ani, îndeosebi în perioada de după
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român.
Au participat Pak Dong Ciun,
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Relații Culturale cu Străină
tatea, Kim Bu II, ministru adjunct
al învățămîntului superior, vice
președinte al Asociației de priete
nie coreeano-română, reprezentanți
ai Ministerului de Externe și ai
Ministerului Culturii, un numeros
public.

PRAGA 21 (Agerpres). — în ora
șul Luhaconice din Cehoslovacia,
unul dintre orașele eliberate în
anii celui de-al doilea război mon
dial de armata română, a fost
inaugurată cea de-a 30-a ediție a
„Zilei Republicii Socialiste Româ
nia". Participanții — peste 600 de
persoane — au păstrat un moment
de reculegere în memoria eroilor
armatei române căzuți în luptele
pentru eliberarea Cehoslovaciei.
Au fost relevate, în acest cadru,
semnificația istorică a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944, succe
sele poporului român în edificarea
societății socialiste, îndeosebi în
perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al P.C.R.
Manifestarea a inclus, de aseme
nea, un concert simfonic, în ca
drul căruia au fost interpretate lu
crări de George Enescu și de com
pozitori cehi și slovaci.

LIMA 21 (Agerpres). — Asocia
ția de prietenie peruano-română șl
Institutul Național de Cultură din
Peru au organizat o adunare festi
vă. Au fost prezențl senatori, oa
meni de cultură și artă, profesori,
oameni de afaceri, un numeros pu
blic.
în cuvîntul său, prof. Julio Cas
tro Franco, președintele Asociației
de prietenie peruano-română, a
prezentat istoria luptei poporului
român pentru unitate, libertate și
independență națională. S-a evi
dențiat importanța deosebită a vic
toriei forțelor progresiste și demo
cratice. conduse de Partidul Comu
nist Român, în revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă de la 23 August
1944. Totodată, au fost înfățișate
realizările poporului român în
cei 45 de ani și, în mod deose
bit, după al IX-lea Congres al
Partidului Comunist Român, con
tribuția hotărîtoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, la edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.
A fost organizată, de aseme
nea, o expoziție de fotografii și
s-a prezentat filmul documentar
„România — imagini contempo
rane".
.
... r,
.
AMMAN 21 (Agerpres). — La
palatul culturii al prestigioasei
Universități din Amman a avut
loc ceremonia deschiderii „Zilelor
culturii românești". A fost inau
gurată expoziția de fotografii
„România 1944—1989", In cadrul
căreia! sint prezentate unele dintre
cele mai reprezentative realizări
ale poporului român în opera de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Expoziția ilus
trează, de asemenea, dezvoltarea
folclorului și tradițiilor culturale
românești.
In cadrul unei expoziții de carte
sint prezentate opere ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro

Apel la intensificarea eforturilor
de pace în zona Golfului
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Cu ocazia împlinirii unui an de
la intrarea in vigoare a acordului
de încetare a focului în conflictul
dintre Iran și Irak, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, a dat publicității un comunicat
în care afirmă aprecierea organiza
ției mondiale în legătură cu reali
zarea stabilității șl securității în re
giune în acest Interval. Totodată,
secretarul general al O.N.U. a re
afirmat hotărîrea de a continua eforturile sale și ale O.N.U. pentru
transpunerea în viață a tuturor pro- ,
punerilor susceptibile să mențină
încrederea reciprocă între cele două
părți în vederea aplicării Rezoluției
598 a Consiliului de Securitate. Aeeastă rezoluție — se apreciază în

comunicat — conține premisele unui
plan de pace inevitabiL
RIAD 21 (Agerpres). — Hamid AlGhabid, secretarul general al Orga
nizației Conferinței Islamice (O.C.I.),
a chemat Iranul și Irakul să-și in
tensifice eforturile în direcția reali
zării unei păci permanente între ele.
într-o. declarație difuzată cu prilejul
împlinirii unui an de la intrarea în
vigoare a încetării focului în con
flictul din Golf, Hamid Al-Ghabid a
subliniat că un astfel de obiectiv
poate fi atins prin negocieri de pace
între cele două țări beligerante, sub
auspiciile O.N.U. Secretarul general
al O.C.I. a adresat, totodată, un apel
țărilor islamice și membrilor perma
nent ai Consiliului de Securitate de
a acorda un sprijin mai mare efor
turilor de pace în zona Golfului.

mân, președintele Republicii So
cialiste România. De asemenea,
sint expuse lucrări științifice ale
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, precum și
volume prezentînd istoria, dezvol
tarea economică și culturală a țării
noastre, unitatea de nezdruncinat
a întregului popor român în
jurul conducerii da partid' și
de stat, politica externă consec
ventă șl inițiativele președintelui
Nicolae Ceaușescu în favoarea
păcii și securității, înțelegerii și
colaborării internaționale.
în perioada 19—23 august, la
Clubul universității se desfășoară
„Zilele filmului românesc".
La ceremonie au participat pre
ședintele Universității iordaniene,
prof. dr. Mahmoud al Samra, de
canii facultăților, cadre didactice
și un mare număr de studenți,
personalități iordaniene, șefi ai
unor misiuni diplomatice, repre
zentanți ai presei.

MANILA 21 (Agerpres). — O
Intîlnire cu reprezentanții presei
filipineze a avut loc la ambasada
tării noastre din Manila. Au fost
prezentate marile realizări obținu
te de poporul român în cei 45 de
ani de edificare a noii orânduiri și,
în special, după Congresul al
IX-lea al P.C.R.
Au participat ziariști de Ia prin
cipalele publicații — „The Manila
Chronicle",
„Manila
Bulletin",
„Philippine Daily Inquirer", „Ma
nila Standard" — precum și oameni
de afaceri care promovează relații
comerciale cu România.
Participanții au manifestat un
Interes deosebit în cunoașterea
realităților economico-sociale din
România de astăzi, a politicii in
ternaționale de largă perspecti
vă promovate de președintele
iNicolae Ceaușescu.
WASHINGTON 21 (Agerpres). —
La Universitatea „Georgetown" din
Washington a fost inaugurată ex
poziția documentară de fotografii
și de carte „România 1944—1989".
Exponatele ilustrează în mod
sugestiv atît importanța, pe plan
istoric, a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, cît și realizările
obținute de poporul român în anii
construcției socialiste. Un loc în
semnat îl ocupă exponatele ilustrînd mărețele realizări din perioa
da care a urmat Congresului al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, între care Canalul Du
năre—Marea
Neagră,
metroul
bucureștean, numeroasele obiective
industriale și rezultatele de pină
acum ale procesului de moderni
zare rurală și urbană a țării.
I

HELSINKI 21 (Agerpres). — La
Instituțul de cadre al Uniunii
Democratice a Poporului Finlandez
a avut loc un simpozion. Cu acest
prilej,
cadre
din
conducerea
Partidului
Comunist
Finlandez
și a Uniunii Democratice a Po
porului Finlandez au evidențiat
însemnătatea istorică a actului de
la 23 August 1944 și marile înfăp
tuiri dobîndite de poporul român
in anii ce au urmat. Simpozionul
a relevat rolul de importanță ho
tărîtoare pe care l-a avut Con
gresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român In dezvoltarea
economico-socială a tării.
Au fost puse în lumină politica
externă activă, principială și con
structivă a României socialiste,
tezele, orientările și demersurile
președintelui
Nicolae Ceaușescu

pentru dezvoltarea normală, fără
restricții și îngrădiri, a colaborării
dintre state, pentru dezarmare,
rezolvarea pe cale pașnică a con
flictelor internaționale, lichidarea
subdezvoltării, edificarea unei noi
ordini economice internaționale.
Vorbitorii finlandezi eu elogiat
succesele României socialiste, au
urat împliniri tot mai mari pe
drumul construcției socialiste și
comuniste.

PARIS 21 (Agerpres). — La
Biblioteca română din Paris s-a
desfășurat o acțiune culturală
complexă. Cu acest prilej au fost
înfățișate evoluția artei șl culturii
tării noastre în ultimii 45 de ani,
originalitatea spiritualității româ
nești, în general. A fost evidenția
tă, de asemenea, grija statului și
a partidului nostru pentru conser
varea și valorificarea patrimoniu
lui cultural național.
Participanților — ziariști, oameni
de cultură și artă — li s-a oferit
spre vizionare o bogată expoziție
de carte românească social-politică
și istorică.
LISABONA 21 (Agerpres). —
Sub auspiciile Camerei municipale
din Santarem, în acest oraș por
tughez a fost inaugurată expoziția
de carte social-politică, literară și
expoziția documentară de fotogra
fii sub genericul „Lupta po
porului român pentru indepen
dentă, libertate și unitate naționa
lă". La manifestarea inaugurală au
fost prezenți președintele Camerei
municipale și membri ai acesteia,
reprezentanți ai guvernatorului
districtului Santarem și al secției
locale a Partidului Socialist Por
tughez, oameni de cultură și artă,
un numeros public.

BRASILIA 21 (Agerpres). — La
manifestarea culturală de la Bi
blioteca Centrală a Universității
din Brasilia, prof. Jorge Cordon,
directorul Centrului
de sprijin
pentru schimburile șl programele
internaționale din cadrul Univer
sității, a prezentat aspecte sem
nificative din istoria poporului
român, marile realizări obținute
in anii edificării societății socia
liste multilateral ’ dezvoltate în
România.
Prof. Vanderlan Simor, directo
rul Bibliotecii Centrale, a eviden
țiat bunele raporturi de cooperare
româno-braziliene.
în cadrul manifestării a fost
organizat un stand de carte, unde
la loc de frunte se aflau expuse
volume din gindirea social-politică
a președintelui Nicolae Ceaușescu.
Au fost expuse, de asemenea, lu
crări din opera științifică a to
varășei academician doctor Inginer
Elena Ceaușescu.
O expoziție de fotografii „Ima
gini din istoria bimilenară a po
porului român", organizată in sa
loanele bibliotecii, ilustrează mun
ca plină de abnegație a poporului
român după 23 August 1944 și,
îndeosebi, după Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist
Român, în ampla acțiune de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.
Universității
din Brasilia l-au
fost donate 400 de volume editate
în țara noastră, incluzînd opere
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
și lucrări din opera științifică a
tovarășei Elena Ceaușescu.
La festivități au participat mem
bri ai conducerii Universității din
Brasilia, oameni de cultură și artă,
un numeros public.

Pentru realizarea unui climat
de securitate și cooperare
SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — Directorul pentru America
Latină și Zona Caraibiană din cadrul
Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.), Augusto Ra
mirez Ocampo, s-a pronunțat, într-o
declarație făcută la Santiago de Chi
le, pentru intensificarea eforturilor
de pace în America Centrală —
transmite agenția Efe. El a mențio
nat că se impun măsuri concrete și
eficiente pentru realizarea unui cli
mat cu adevărat de pace, securitate
și cooperare în America Centrală și
pentru depășirea dificultăților socialeconomice mari cu care se confruntă
in prezent statele din regiune.

privind situația
nama.

SAN JOSE (Agerpres). — Președin
tele Republicii Costa Rica, Oscar
Arias, a avut convorbiri cu secreta
rul general al Organizației Statelor
Americane (O.S.A.), Joao Baena Soa
res, aflat în vizită la San Jose. Cu
acest prilej, au fost abordate unele
aspecte în legătură cu pregătirea
unei apropiate reuniuni la nivel înalt
a țărilor din America Centrală, pre
cum și o serie de alte probleme costaricane și regionale, îndeosebi cele

MANAGUA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a reafirmat că
guvernul său nu va negocia cu re
prezentanții forțelor „contras" și nu
va permite acestora să impună con
diții privind demobilizarea lor. For
țele „contras" — a arătat el la o
conferință a femeilor nicaraguane —
trebuie să fie demobilizate și să de
pună armele, cu garantarea reinte
grării lor în societate.

încordată

din Pa

SAN SALVADOR 21 (Agerpres). —
Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador s-a pronunțat în favoarea
unor convorbiri deschise cu guver
nul președintelui Alfredo Cristiani
in legătură cu posibilitățile unei so
luționări politice a situației din țară.
La aceste convorbiri — se arată în
declarația F.M.L.N., citită la postul
de radio „Venceremos" — pot lua
parte și alte organizații politice și
obștești din Salvador. Toate părțile
interesate în realizarea păcii sint
chemate să ia parte la procesul ne
gocierilor, apreciază F.M.L.N.

GEORGETOWN 21 (Agerpres). —
În capitala Guyanei s-au încheiat
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Congresul Națio
nal al Poporului. în centrul atenției
delegaților s-au aflat probleme re
feritoare la politica internă și ex
ternă a țării, situația economică, as
pecte ale vieții sociale și culturale.
In funcția de secretar general al
partidului a fost ales Siram Prashad.

împotriva tentativelor
de legalizare
a divizării Coreei
Un comunicat al M.A.E,
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 21 (Agerpres). — într-un comunicat al M.A.E. al
R. P. D, Coreene se subliniază că
intenția Coreei de Sud de a face de
mersuri unilaterale în vederea ade
rării la O.N.U. reprezintă o încer
care de legalizare a actualei divizări
a Coreei, relatează agenția A.C.T.C.
Documentul relevă că apartenența
la Națiunile Unite constituie o pro
blemă ce trebuie soluționată prin
dialog și consultări între Nordul și
Sudul Coreei, care trebuie să intre
in organizația mondială sub același
nume, în urma realizării reunificării independente și pașnice a patriei.

ANGOLA

Dificultăți în aplicarea

acordului de pace
LUANDA 21 (Agerpres). — în
pofida negocierilor de pace care au
loc între Guvernul Angolei și grupa
rea rebelă UNITA, aceasta din urmă
continuă să comită acțiuni militare,
acte ce relevă sfidarea acordului de
încetare a focului, acord acceptat
de ambele părți la 22 iunie a.c.

HARARE 21 (Agerpres). — Proce
sul de instaurare a păcii în Angola
reprezintă principala temă de dez
batere a reuniunii la nivel înalt
care începe marți la Harare și la
care participă șefii de stat și guvern
din cinci țări africane de limbă
portugheză — Angola, Capul Verde,
Guineea-Bissau, Mozambic și Sao
Tome și Principe. Reuniunea este o
continuare a’ conferinței la nivel
înalt ce a avut loc în Zair, la 22 iu
nie, și în cadrul căreia a fost reali
zat un acord de încetare a focului in
Angola între forțele guvernamentale
și gruparea rebelă UNITA.

Pentru

convocarea

unei

conferințe internaționale
în

problema

afgană

Amplă demonstrație de protest
împotriva recrudescenței neofascismului

KABUL 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Afganistanului, Najibullah,
a declarat că Guvernul Republicii
Afganistan este gata să înceapă dia
logul și tratativele cu toate organi
zațiile, păturile și cetățenii afgani
care se pronunță pentru pace și în
cetarea războiului. Republica Afga
nistan este gata să organizeze ale
geri generale sub supravegherea
O.N.U., acceptă ideea convocării
unei conferințe internaționale pri
vind problema afgană, cu participa
rea Afganistanului, U.R.S.S., Pakis
tanului, Iranului, S.U.A., Indiei și
R.P. Chineze.

BONN (Agerpres). — O amplă
demonstrație de protest împotriva
recrudescenței neofascismului a avut
loc în orașul bavarez Wunsiedel. De
monstranții — activiști ai mișcării
pentru pace din R.F. Germania — au
încercat să împiedioe o ceremonie
funebră organizată de un grup de
elemente neonaziste și de extremă
dreapta în memoria criminalului de
război Rudolf Hess, înmormîntat in
acest oraș. Un lanț uman a blocat
accesul elementelor neonaziste spre

NEW DELHI 21 (Agerpres). — La
New Delhi s-au încheiat lucrările
conferinței pe tema „Perspectivele
păcii in Afganistan", la care au par
ticipat peste 100 de reprezentanți din
10 țări,, inclusiv din Pakistan, Uniu
nea Sovietică și Statele Unite. în
cadrul lucrărilor s-a arătat că pacea
în Afganistan nu se vă putea realiza
pe cale militară, pentru soluționarea
problemei afgane fiind necesară în
cetarea imediată a focului între toa
te grupările implicate în conflict.

R. F, G.

locul de adunare. La mitingul de pro
test desfășurat cu acest prilej, Lud
wig Stigler, vicepreședintele organi
zației de land a Partidului SocialDemocrat, deputat în Bundestag, a
cerut autorităților locale să interzică
pe viitor asemenea adunări jignitoa
re la adresa memoriei milioanelor de
victime ale fascismului. Trebuie să
spunem un „NU" hotăirit nazismului
și extremismului de dreapta, a
spus el.
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al Poporului din Guyana

CONVORBIRI INDO-PAKISTANEZE. La Rawalpindi s-au des
fășurat convorbiri între reprezen
tanți militari ai Indiei și Pakista
nului în problema zonei de fron
tieră în dispută Siachen. Cele
două părți au efectuat
un util
schimb de vederi asupra unor pro
bleme concrete precizate în con
vorbirile ce au avut loc în luna
iunie.
LA TRADIȚIONALA SĂRBĂ
TOARE A PRESEI ORGANIZATĂ
DE „LAND OG FOLK", organ cen
tral al P.C. din Danemarca. au
participat aproximativ 100 000 per
soane. Cu acest prilej, P.C.D. a
prezentat și programul său electo
ral pentru alegerile comunale, ce
vor avea loc in luna noiembrie.
Președintele partidului, Ole Sohn,
a evidențiat strînsa legătură a
comuniștilor cu toate forțele pro
gresiste ale țării și necesitatea
formarii unui front unit al parti
delor muncitorești din Danemarca.
SECRETARUL GENERAL AL
C.C. AL P.C. DIN CHILE, Volodia
Teitelboim, s-a întîlnit cu Patricio
Aylwin. candidatul Partidului Democrat-Creșttn la funcția supremă
în stat pentru alegerile preziden
țiale din decembrie, din Chile. Cu

acest prilej, secretarul general al
C.C. al P.C. din Chile a relevat că
partidul său sprijină candidatura
lui Patricio Aylwin la funcția su
premă în stat.

PREZENȚA NEDORITĂ. Adînca
îngrijorare în legătură cu prezența
în portul orașului Rio de Janeiro a
trei nave militare și a unui subma
rin nuclear ale Statelor Unite a fost
exprimată de opinia publică din
Brazilia. Navele americane partici
pă la manevrele navale „Unidas".
Dar, potrivit constituției țării, este
Interzis accesul navelor cu propulsie
nucleară în apele teritoriale ale
Braziliei.

„A.S.E.A.N. ți SECOLUL AL
XXI-LEA. în capitala filipineză s-a
deschis cea de-a zecea conferință
a organizației interparlamentare a
Asociației națiunilor din Asia de
Sud-Est (A.S.E.A.N.). Forumul —
care se desfășoară sub deviza
„A.S.E.A.N. și secolul al XXI-lea"
— va dezbate probleme legate de
colaborarea în domeniile economic
și social, asigurarea securității, pre
cum și alte aspecte ale cooperării
pe plan regional.
OPERAȚIUNI DE SALVARE ÎN
APELE TAMISEI. Numărul victi
melor găsite de echipele de inter-

Poziția C.C. al P.M.U.P. în problema
formării noului guvern și a situației
politice actuale din Polonia
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în
capitala Poloniei a avut loc cea de-a
14-a plenară a C.C. al P.M.U.P. con
sacrată examinării problemei formă
rii noului guvern și situației politice
actuale din țară — informează agen
ția P.A.P.
în documentul dat publicității la
încheierea plenarei se arată că situa
ția din Polonia s-a agravat în mod
periculos. A fost zdruncinat edificiul
politic al transformărilor treptate ale
sistemului convenite în cursul con
vorbirilor de la „masa rotundă".
Cresc oboseala și dezamăgirea cetă
țenilor din cauza destabilizării eco
nomice și politice prelungite. In în
treprinderi au loc din nou greve poli
tice. Este necesar să se constituie
cu maximă urgență un guvern de
largă încredere națională. Un ase
menea guvern trebuie să se ocupe de
problemele reale ale Poloniei,
de
viața de zi cu zi a oamenilor muncii,
de înviorarea vieții economice, de
asigurarea liniștii sociale.
în continuare, în document se arată : „Comitetul Central al P.M.U.P.
apreciază că, exprimîndu-și acordul
față de o coaliție fără P.M.U.P., con
ducerile cluburilor de deputați ai
Partidului Țărănesc Unit și Partidu
lui Democrat au încălcat înțelegerea
privind raportul de forțe politice în
structura
Seimului.
Repartizarea
mandatelor în Seim între P.M.U.P.,
P.Ț.U., P.D. șl organizațiile catolici
lor laici și creștinilor s-a făcut pornindu-se de la premisa că această alianță nu are caracter conjunctural și
nici nu poate fi obiectul unui joc po
litic. Dacă acest acord, confirmat în
repetate rînduri de comisia de in
teracțiune, va eșua, inițiatorilor dez
binării coaliției precedente le va re
veni răspunderea istorică pentru ra

Dezarmarea poale oferi mijloacele necesare
soluționării problemelor cu care se confruntă omenirea
- se arată într-un document al unor organizații obștești
și antirăzboinice din R.F.G.
BONN 21 (Agerpres). — Reprezen
tanți ai mai multor organizații ob
ștești si ai unor grupări antirăzboi
nice din R.F. Germania au adresat
deputățiilor Bundestagului vest-german o scrisoare in oare se cere ca
parlamentarii să acționeze în direcția
reducerii bugetului militar al acestei
țări. în document — relevă agenția
A.D.N. — se subliniază necesitatea
ca R.F.G. să renunțe la participarea

la costisitorul proiect de înarmare
„Jaeger ’90".
Semnatarii scrisorii arată că nu
există nici un motiv rațional pen
tru a continua cursa înarmărilor, care
afectează grav omenirea. Prin dezar
mare — se arată în scrisoare — se
pot obține mijloacele necesare pen
tru soluționarea problemelor sociale,
culturale și ecologice cu care se con
fruntă omenirea.

„Regimul din R. S. A. trebuie să înceapă negocieri
cu reprezentanții populației africane”
Sesiunea Comitetului special al O.U.A. pentru Africa australă
HARARE 21 (Agerpres). — La
Harare s-au deschis lucrările celei
de-a IV-a sesiuni
a Comitetului
special al Organizației Unității Afri
cane pentru Africa australă, la care
participă liderii a 14 state africane
și reprezentanți ai mișcării de elibe
rare din sudul continentului.
Inaugurând lucrările, șeful statului
egiptean, Hosni Mubarak, președin
te în exercițiu al O.U.A., a cerut
participanților,
tuturor țărilor să
exercite presiuni asupra regimului
de la Pretoria pentru abolirea poli
ticii de apartheid și desfășurarea
normală a procesului de obținere a
independenței Namibiei.
Președintele
Republicii
Zim
babwe, Robert Mugabe, a subliniat,
in cuvîntul său, că regimul din
R.S.A. trebuie să înceapă negocieri
de pace cu reprezentanții populației
africana majoritare din țară și să

aplice Rezoluția 435 privind indepen
dența Namibiei a Consiliului de
Securitate al O.N.U. Vorbitorul a
subliniat, de asemenea, necesitatea
sprijinirii procesului de reglemen
tare pe cale pașnică a conflictelor
din Angola și Mozambic.
Unul dintre conducătorii Congre
sului Național African (A.N.C.), or
ganizație a populației de culoare,
majoritară în R.S.A. — aflat la Ha
rare — a arătat în cursul unui in
terviu că trebuie intensificate efor
turile in vederea creării climatului
care să conducă la eliminarea apart
heidului. Aceasta presupune elibe
rarea liderului A.N.C., Nelson Man
dela, a tuturor deținuților politici,
sistarea stării de urgență și legali
zarea organizațiilor democratice in
terzise de regimul de la Pretoria, a
arătat reprezentantul A.N.C.

„Noua administrație

de la Pretoria

nu inspiră încredere"
LAGOS 21 (Agerpres). — Președin
tele Nigeriei, generalul Ibrahim Babangida, a reafirmat poziția țării sale
cu privire la refuzarea oricărui dia
log cu regimul rasist sud-african,
adăugind că declarațiile noului șef
interimar al administrației de la Pre
toria nu inspiră nici un fel de în
credere. „Nu există nimic pozitiv în
declarațiile lui Frederick de Klerk
și nici o schimbare în disponibilita
tea sa de a reprima manifestațiile

venție In nava „Marchioness", care
s-a scufundat in apele Tamisei.ln
plin centrul Londrei, se ridică
la 31. Autoritățile britanice au
anunțat că operațiunile echipelor
specializate continuă, numărul per
soanelor care și-au pierdut viața
puțind să fie mai mare, deoarece
dintre cei aproximativ 150 de pa
sageri aflați la bord, mulți sint in
continuare dați dispăruți. Echipa
jul navei de dragare „Bowbelle",
care a provocat coliziunea, a fost
arestat și supus cercetărilor.

COOPERARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI. La Quito au avut loc
consultări între experți din zece
țări membre ale Organizației Latino-Americane pentru Energie
(OLADE) în scopul elaborării unei
politici de asistență reciprocă în
domeniul energetic. Aspectele teh
nice, inclusiv aprovizionarea cu
echipamente și materiale, au fost
dezbătute alături de cele legate de
modalitățile de furnizare a ener
giei între țările membre, în cazuri
de necesitate.

TERORISM. în pofida eforturi
lor guvernului Mozambicului de a
ajunge la stabilirea unui climat
de liniște și securitate în țară,
gruparea înarmată rebelă „MNR"
a comis noi acte sîngeroase cărora
le-au căzut victimă cetățeni din
diverse provincii. Postul de radio
„Mozambic" a relevat că în pro
vincia Manica au fost ucise opt
persoane și rănite alte 11. De
asemenea, în provincia Nampola
aceeași grupare „MNR" se face
vinovată de asasinarea a 16 per
soane și rănirea altor 20.

GREVĂ. Circa două mii de me
canici de locomotivă din Suedia
participă la o grevă, revendicînd
îmbunătățirea condițiilor
lor de
muncă și de viață.

VIZITĂ. La Bagdad au avut loc
convorbiri între președintele Iraku
lui, Saddam Hussein, și președin
tele Ciadului, Hișsene Habre, aflat
în vizită In capitala irakiană.
Prima rundă de convorbiri la nivel
înalt irakiano-ciadiene a fost con
sacrată relațiilor bilaterale și mo
dalităților de impulsionare a aces
tora. în același timp, au fost abor
date evoluția situației din regiune
și probleme arabe și internaționale
de interes comun.

tarea șansei de trecere neconfllctuală la etapa unei noi ordini economi
ce și politice. Calea confruntării cu
P.M.U.P. nu poate servi intereselor
Poloniei".
Documentul arată apoi că P.M.U.P.
mizează pe continuarea colaborării
de coaliție cu membrii Partidului Ță
rănesc Unit (P.Ț.U.) șl Partidului De
mocrat (P.D.), fideli idealurilor „me
sei rotunde" și înțelegerilor conveni
te, colaborare care la începutul ani
lor ’80 a devenit forța motrice a creș
terii importanței P.Ț.U. și P.D. în pro
cesul de exercitare a puterii de stat.
Pentru realizarea unei înțelegeri so
ciale largi care să poarte povara
realizării reformelor necesare, în do
cument se spune că P.M.U.P. nu ex
clude o interacțiune cu „Solidarita
tea".
„Reprezentarea P.M.U.P. în noul
guvern — se araită in document —•,
trebuie să corespundă potențialului
politic și de stat al acestuia. în caz
contrar, noi nu ne vom putea asuma
răspunderea comună față de evoluția
evenimentelor.
Condiția sprijinirii de către noi a
noului guvern o constituie armoni
zarea platformei sale programatice
cu structura politică, ceea ce trebuie
să se întîmple pînă la numirea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri de
către Seim. Totodată, sîntem. pregăti ți
să căutăm noi soluții necesare înțe
legerilor în problema cadrelor și pro
gramului".
„Polonia — se subliniază în înche
ierea documentului — trebuie să ră
mână și pe mai departe, din punct
de vedere economic și militar, o ve
rigă reală a C.A.E.R și a Tratatului
de la Varșovia. Participarea noastră
la Tratatul de Ia Varșovia reprezintă
de cîteva decenii garanția seourității
naționale".

. INUNDAȚII. Revărsarea apelor
fluviului La Plata ca urmare a
ploilor torențiale care au căzut
timp de mai multe zile a lăsat
fără adăpost mii de locuitori din
provincia
argentiniană
Buenos
Aires. Ploile au determinat creș
terea cu peste trei metri a nive

militanților pentru libertate", a spus
șeful statului nigerian.
„Poziția noastră va rămîne ne
schimbată atît timp cît regimul ra
sist sud-african nu recunoaște Con
gresul Național African (A.N.C.) si nu
trece la negocieri pentru crearea
unui guvern al majorității populației
din țară" — a precizat generalul Babangida, care a stăruit asupra im
portanței întăririi sancțiunilor eco
nomice împotriva R.S.A.

lului apelor. Sute de localități din
provincie, — inclusiv o serie de
suburbii ale orașului Buenos Ai
res, capitala țării — au fost inundate. La operațiunile de evacuare
și ajutorare a populației sinistrate
participă și efective ale gărzii
civile.
CUTREMUR tN GRECIA. Un
cutremur cu magnitudinea de 5,9
grade pe scara Richter a avut loc
duminică seara in Grecia. După
cum a declarat un reprezentant al
Institutului de seismologie din
Atena, epicentrul seismului s-a
aflat la circa 250 km sud-vest de
Atena, pe fundul Mării Ionice.

CRIMINALITATE IN CREȘTERE. In luna iunie, în metroul din
New York rata criminalității a
crescut cu 5,8 la sută în• comparație cu perioada similară a anu
lui trecut, au anunțat autoritățile
locale. Datele statistice atestă că
In luna iunie in metroul din New
York au fost săvîrșite 1 380 de de
licte, inclusiv două crime, 121 de
atacuri armate, 579 de furturi.

Avertisment ecologic
tn fiecare an, cinci
mii de specii animale,
mai ales cele din zona
pădurilor
tropicale,
dispar de pe Terra, iar
multe altele sint pe
cale
de
dispariție,
avertizează oamenii de
știință reuniți în aces
te zile la Roma, in ca

drul unui congres or
ganizat de Uniunea
internațională pentru
conservarea
naturii.
Participanții relevă că
de multe ori este vor
ba de ființe mici, cum
sint insectele, dar dis
pariția acestora, in
special datorită acțiu

nilor de despădurire
masivă,
deteriorează
mediul
înconjurător.
Totodată, se află în
pericol și cel mai
mare mamifer teres
tru, elefantul african,
in ultimii 15 ani nu
mărul elefanților scăzînd de la un milion
la 500 000.
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