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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 revoluționare, asigurării depline a independenței, suveranității și libertății României. (Aplauze și uraie puternice, prelungite ; se scandează „23 August, libertate ne-a adus '“).Aniversăm marea noastră sărbătoare națională cu realizări remarcabile în îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socia- lă, cu hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre înaltele piscuri ale civilizației comuniste. (Aplauze și uraie puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Cu prilejul marii noastre sărbători 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, întregului 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 abnegație, edificiul luminos al socialismului și comunismului în România. (Aplauze și uraie puternice : se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul, România — viitorul „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Stimați tovarăși,în existența milenară a poporului nostru, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 reprezintă, s-ar putea spune, cel mai important eveniment, des- chizînd pentru prima oară calea unei adevărate libertăți și independențe, a trecerii puterii în mîinile poporului, care a asigurat înfăptuirea, sub conducerea Partidului Comunist Român, a năzuințelor întregii națiuni, făurirea celei mai drepte orînduiri — orînduirea socialistă pe pămîntul patriei noastre. (Aplauze și uraie puternice ; se scandează „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria!“).Tot în vara acestui an se împlinesc 50 de ani de la începerea, de 

fapt, a celui de-al doilea război mondial — de la agresiunea Germaniei hitleriste împotriva diferitelor state europene, pină la declanșarea războiului împotriva Uniunii Sovietice,Este bine cunoscut că instaurarea hitlerismului in Germania, a dictaturilor fasciste în diferite țări, politica revanșardă, aspirația la dominația mondială a Germaniei naziste au avut un rol determinant în declanșarea celui mai groaznic război din cîte a cunoscut pină atunci omenirea.Istoria este plină de învățăminte. Este bine cunoscut că cedările' și compromisurile în fața fascismului și a Germaniei hitleriste nu au oprit, ci au încurajat agresiunila și războiul.De altfel, sînt bine cunoscute acordul de la Miinchen, sub patronajul imperialismului englez, și a- gresiunea 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 Ungariei horthyste.Este bine de reamintit, în actualele împrejurări politice, despre faptul că marile puteri nu și-au respectat angajamentele asumate și au mers pe calea cedării și compromisului cu Germania hitleristă.

De asemenea, pactul Molotov- Ribbentrop 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 realizarea planurilor agresive ale Germaniei 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 interesele propriului popor, iar monarhia străină a sprijinit și încurajat trădarea intereselor naționale, fiind în serviciul cînd al unei mari puteri, cînd al alteia.în aceste condiții, Partidul Comunist Român, împreună cu alte forțe muncitorești și patriotice naționale au acționat pentru apărarea intereselor naționale, s-au ridicat cu hotărîre împotriva fascismului și războiului, au acordat sprijin, au protestaț și și-au exprimat solidaritatea cu poporul austriac, cu poporul cehoslovac, au acordat un sprijin activ luptei împotriva războiului și fascismului. (Vii și puternice 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 situația grea de atunci, România a acordat sprijin prietenesc poporului polonez, neținind seama de presiunile și amenințările Germaniei hitleriste și ale altora.Este bine să nu se uite toate a- ceste Împrejurări, pentru că ele demonstrează cu putere că țările mici și mijlocii din Europa pot conta, în dezvoltarea lor economi- co-socială, în asigurarea independenței, nu pe promisiuni abstracte, 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, poporului prieten polonez, care trece prin împrejurări grele, deplina solidaritate a comuniștilor, a pQporului român, împreună cu urarea de a depăși greutățile, de a asigura ferm construcția socialismului, independența și suveranitatea deplină 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, împotriva fascismului, a Germaftiei hitleriste. Cred că este de datoria noastră să exprimăm și cu acest prilej deplina solidaritate cu Partidul Comunist din Cehoslovacia, 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 adresez comuniștilor din Republica Democrată Germană, poporului Republicii Democrate Germane deplina noastră solidaritate și să le urăm mult succes în realizarea socialismului în această parte a Germaniei, ca o dovadă că urmează neabătut învățămintele lui Marx și Engels. (Aplauze puternice, prelungite : se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Adresăm, de asemenea, sentimentele noastre de solidaritate comuniștilor iugoslavi, popoarelor Iugoslaviei, care, în 1941, s-au ridicat cu arma în mînă împotriva fascismului, pentru apărarea inde

pendenței și integrității lor. Le urăm succes âeplin în făurirea socialismului, în întărirea independenței și suveranității. Le exprimăm deplina noastră solidaritate ! (Aplauze puternice, prelungite, uraie; se scandează „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Adresăm, de asemenea, sentimentele noastre de solidaritate comuniștilor și poporului bulgar, împreună cu urarea de succese depline în făurirea socialismului, în dezvoltarea continuă a Bulgariei prietene pe calea noii orînduiri, în întărirea independenței și suveranității ! (Aplauze și uraie îndelungate ; se scandează „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Adresăm, de asemenea, sentimentele 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 țării. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu. România — pacea și prietenia !“).,Am lăsat la sfîrșit un mare vecin al nostru tocmai pentru a sublinia mai mult deosebita însemnă- (Continuare în pag. a Il-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)tate a victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Dorim să adresăm cele mai calde sentimente de solidaritate comuniștilor Uniunii Sovietice, popoarelor sovietice, împreună cu urarea de noi și noi realizări în dezvoltarea socialistă, în crearea condițiilor pentru trecerea spre comunism. (Urale și aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Doresc, de asemenea, să a- dresez sentimentele noastre de solidaritate comuniștilor și poporului prieten albanez, împreună cu urarea de noi succese în dezvoltarea socialistă, în întărirea independenței 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 comuniste și muncitorești din țările socialiste, popoarelor acestora sentimentele noastre de solidaritate și urările de succese în întreaga activitate de construcție socialistă, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual, de întărire a independenței și suveranității lor. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).

Stimați tovarăși,îndeplinlndu-și misiunea istorică de a apăra interesele naționale ale întregului popor, Partidul Comunist Român a acționat, cu întreaga forță și capacitate, pentru realizarea unității clasei muncitoare, a Frontului Patriotic Antihitlerist și a unui larg front democratic, de apărare a intereselor vitale, a existenței și viitorului patriei noastre.In condițiile grele ale războiului, Partidul Comunist Român a trecut la organizarea luptei împotriva dictaturii militaro-faspiste și a ocupanților hitleriști, a organizat mișcările de rezistență și de partizani, înfăptuind — așa cum am menționat — 6 largă unitate a tuturor forțelor realiste, patriotice, naționale, în frunte cu cla
sa muncitoare.Merită de subliniat faptul că, în procesul luptei de apărare a Intereselor naționale, s-a dezvoltat 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 român, ale viitorului său sint ștrîns legate de lichidarea politicii antinaționale, a dictaturii fasciste, de ieșirea din războiul antisovietic și asigurarea deplinei independențe a țării. (Vii și puternice aplauze).în aceste împrejurări interne, s-au realizat condițiile pentru trecerea la înfăptuirea actului istoric de la 23 August. La acestea trebuie să adăugăm condițiile internaționale favorabile, determinate de înfrângerile suferite de Germania hitleristă — în primul rînd din partea glorioasei armate 
a Uniunii Sovietice —, puternica mișcare de partizani și de eliberare națională din diferite țări și intrarea în acțiune, împotriva Germaniei hitleriste, a țărilor din coaliția antihitleristă.Folosind condițiile favorabile, forțele patriotice naționale au trecut la răsturnarea dictaturii mi- litaro-fasciste și formarea unui guvern în care se găseau și reprezentanții Partidului Comunist Român.Este bine cunoscut că aceasta s-a realizat pe calea insurecției naționale armate, în care gărzile patriotice, muncitorimea, împreună cu armata, au luptat alături în interesul național, al viitorului liber al României. (Vii aplauze).Sînt cunoscute încercările disperate ale armatei hitleriste de a înăbuși revoluția de la 23 August, prin acțiunile militare, bombardamentele asupra Capitalei și a altor localități.în aceste împrejurări, repet, unitățile militare, împreună cu gărzile muncitorești și patriotice, au desfășurat 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 independența, pentru a apăra viitorul lor, socialismul, viața liberă și in

dependentă ! (Urale și aplauze puternice. Se scandează „România — comunism, Ceaușescu — eroism !“).Despre rolul important al Partidului Comunist Român în realizarea revoluției sociale și naționale, antifasciste și antiimperialisțe vorbesc nu numai luptele gărzilor patriotice, organizate de partidul comunist, cu arma în mînă, dar și faptul că guvernul de dictatură militaro-fascistă răsturnat de la putere a fost preluat, din primele ore, de către gărzile muncitorești patriotice, care au înlăturat orice încercare ce s-ar fi putut face, de eliberare a lor, și au asigurat, 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 voință al întregii națiuni române, o strălucită afirmare a hotărîrii forțelor patriotice naționale de a înlătura definitiv dominația străină, de a apăra independența și integritatea patriei, de a asigura eliberarea deplină a întregului teritoriu al României și trecerea la făurirea noii orînduiri sociale, în care poporul să fie pe deplin stă- pîn pe destinele sale. (Vii și puternice 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 patriei noastre, la războiul dus alături de Uniunea Sovietică, de celelalte forțe ale coaliției Națiunilor Unite, pentru eliberarea întregului teritoriu național și, apoi, la războiul pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, a unei părți din Austria, pînă la înfrîngerea totală a Germaniei hitleriste.Este bine cunoscut — după a- precierile țărilor din coaliția antihitleristă — că România a contribuit în ultima parte a războiului 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 Germaniei hitleriste.Multe sînt actele de vitejie demonstrate 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 independenței proprii și a altor popoare, pentru independența și adevărata libertate a popoarelor. (A- plauze 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 comuniști și antifasciști, tuturor democraților și patrioților care au făcut totul pentru libertatea patriei noastre, pentru înaintarea ei spre progres și socialism 1 (Vii și puternice aplauze).Aducem un cald omagiu și o înaltă cinstire ostașilor și ofițerilor români, tuturor acelora care s-au jertfit pentru înfrîngerea fascismului și eliberarea patriei străbune, pentru victoria marilor idealuri de dreptate socială și națională, pentru cauza libertății și independenței tuturor popoarelor ! (Aplauze puternice, urale; se scandează „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Cinstim și aducem un cald omagiu memoriei ostașilor armatei sovietice — care au dat cele mai mari jertfe în lupta. împotriva hitlerismului —, precum și ostașilor celorlalte armate ale coaliției antifasciste, partizanilor și luptătorilor 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 puternice aplauze ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea șl prietenia !“).
Stimați tovarăși,Concentrînd toate forțele pentru participarea la războiul de eliberare a țării și împotriva Germaniei hitleriste, partidul nostru, împreună cu celelalte forțe muncitorești, patriotice, a desfășurat, din primele zile ale revoluției de eliberare socială și națională, o intensă activitate politico-organiza- torică, de organizare pe baze legale a partidului, a Uniunii Tine

retului Comunist, a sindicatelor, a organizațiilor de femei și altor organizații patriotice și democratice, punînd pe primul plan întărirea legăturilor cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualitatea.Sînt bine cunoscute marile acțiuni organizate în această perioadă în apărarea intereselor oamenilor muncii, ale întregului popor, marile manifestări din toamna anului 1944, din iarna și primăvara anului 1945, încercările reac- țiunii de a înăbuși luptele maselor populare, acțiunile forțelor celor mai reacționare, inclusiv deschiderea focului împotriva marii demonstrații din februarie 1945, în care au căzut victime mulți luptători patrioți și comuniști.în același timp, s-a desfășurat o Intensă activitate pentru organizarea țărănimii și trecerea la înfăptuirea reformei agrare de către țăranii înșiși, pentru preluarea conducerilor diferitelor organe de stat, a primăriilor și îndeosebi a prefecturilor.Toate acestea au culminat cu instaurarea, la 6 martie 1945, a primului guvern cu adevărat democratic, 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 desfășurat un amplu proces revoluționar de organizare a partidului și a forțelor populare, democratice, de apărare continuă a intereselor clasei muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității.Toate acestea au asigurat marea victorie în alegerile din 1946, întărirea forțelor democratice și crearea condițiilor pentru trecerea la înlăturarea monarhiei de Ho- henzollern, care, timp de 80 de ani, a reprezentat în România un corp străin, o agentură, de fapt, a monopolurilor imperialiste străine.în amplul proces revoluționar, un rol important l-a avut realizarea partidului muncitoresc unit al clasei muncitoare, prin unirea Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat, asigu- rînd astfel deplina unitate a clasei muncitoare — condiție primordială pentru făurirea cu succes a socialismului și a înaintării spre comunism. (Vii și puternice aplauze ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.1", „Ceaușescu — eroism, România — comunism !").în 1946 s-a trecut la naționalizarea principalelor mijloace de producție, care a dus ia lichidarea pentru totdeauna a orînduirii capitaliste, a asupririi și inegalităților, iar în 1949, s-a trecut la cooperativizarea 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 socialismului în România ! (Aplauze ji urale puternice).Pornind de la analiza științifică a primei etape a construcției socialiste, Congresul al IX-lea a pus capăt dogmatismului și conservatorismului, atitudinii de ploconire față de tot ce era străin, a modelului unic și altor concepții anacronice, care reprezentau o frînă pentru dezvoltarea socialismului în patria noastră, și a pus problema acționării continue, în spirit revoluționar, înlăturării formalismului, a atitudinii iresponsabile sau de șovăire în înfăptuirea politicii partidului. Iată de ce partidul și poporul nostru consideră că Congresul al IX-lea a constituit un jalon care a dinamizat întreaga activitate de transformare revoluționară a României, fără de care nu am fi putut obține 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 partidului a deschis calea unei gîn- diri noi, revoluționare, redînd partidului și poporului sentimentul de demnitate și încredere în forțele proprii, înarmînd partidul cu linia politică generală, cu strategia revoluționară, în concordanță cu legile obiective, univer- sal-valabile, cu principiile socialismului științific, care au fost și sînt aplicate în mod creator la condițiile și realitățile din România. (Vii și puternice aplauze).

Acum, la marea noastră sărbătoare 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 remarcabile în toate domeniile de activitate.într-o perioadă istorică scurtă, de numai 45 de ani, poporul nostru a străbătut, sub conducerea Partidului Comunist Român, mai multe etape istorice — de la orîn- duirea burghezo-moșierească, în care existau încă puternice forme feudale, la orînduirea socialistă, la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Vii și puternice aplauze; se scandează „Ceaușescu și poporul!“).în această perioadă, România s-a transformat dintr-o țară agrar- industrială slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară cu o puternică industrie modernă, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă avansată, în plin progres.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 tehnică, 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 cunoscut agricultura, a cărei producție este astăzi de 10 ori mai mare decît în 1945, din care de 6 ori după Congresul al IX-lea al partidului. (Aplauze puternice).S-au dezvoltat puternic știința, Invățămîntul, cultură, factori ho- tărîtori pentru progresul general, pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Sînt bine cunoscute marile realizări obținute în dezvoltarea generală a patriei noastre, amplasarea pe întregul teritoriu a forțelor de producție, noile cetăți industriale, unitățile agricole, construcțiile sociale, începînd cu locuințele, cu școlile, unitățile de asistență sanitară, centrele de educație și cultură, 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 industriale, agricole și sociale s-a a- sigurat creșterea venitului național de peste 40 de ori, din care de peste 33 de ori după Congresul al IX-lea al partidului .(Vii și puternice aplauze).Toate acestea au asigurat creșterea puternică a dezvoltării patriei, a nivelului de trai material și spiritual 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 întregul 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 stadiului actual de dezvoltare a patriei noastre.Este necesar să subliniem, Insă, că tot ceea ce am realizat demonstrează cu puterea faptelor, a realităților justețea politicii partidului nostru comunist, care și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe calea făuririi celei mai drepte orînduiri din lume, a fericirii, bunăstării, a independenței 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 corespunzător legilor obiective, dar și realităților și voinței poporului nostru, cît de just a procedat partidul nostru trecînd la dezvoltarea puternică a autoconducerii, autogestiunii, realizînd noi forme democratice, pornind de la principiul științific al făuririi Socialismului cu poporul .și pentru popor. (Aplauze puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Viața a demonstrat că numai în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu țărănimea, intelectualitatea, 

cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul popor, ținînd seama de năzuințele de realizare a unei lumi a echității și dreptății sociale, se poate făuri cu succes noua orîn- duire. Iată de ce se poate spune că clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește misiunea istorică, acționlnd în strînsă unitate cu țărănimea, cu intelectualitatea, 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 ho- tărîtă în toate sectoarele. Este adevărat, în anumite etape s-au făcut și greșeli, au fost și unele minusuri și lipsuri, dar partidul nostru nu a confundat și nu va confunda niciodată ■anumite greșeli sau abateri de la calea socialismului cu socialismul, cu principiile socialismului. De a- ceea el a acționat pentru îndepărtarea lor la timp și a asigurat dezvoltarea fermă, impetuoasă a patriei noastre pe calea făuririi socialismului. (Aplauze și urale puternice; se scandează: „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).Am alocat continuu o parte însemnată a venitului național, îndeosebi după Congresul al IX-lea, pentru dezvoltarea forțelor de producție, a întregii societăți. Pe a- ceastă bază am putut să realizăm marile construcții industriale, a- gricole, sociale; pe această bază am asigurat ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Așa cum am menționat la mai multe congrese anterioare, dacă nu am fi făcut acest lucru, dacă am fi neglijat acumularea și fondul de dezvoltare, România ar fi rămas în continuare o țară slab dezvoltată, și acum, In loc să vorbim de marile realizări, am discuta cum să depășim greutățile.Subliniez aceasta pentru că una din legile generale, obiective ale dezvoltării oricărei societăți omenești este acumularea, fondul de dezvoltare. Fără aceasta nu se poate asigura progresul nici unei națiuni ! De aceea, avem în vedere să continuăm această politică, împreună 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 socialismului au fost posibile marile realizări, că numai și numai socialismul a lichidat înapoierea din trecut și a asigurat ridicarea, într-o perioadă scurtă, a României la un înalt nivel de dezvoltare economică și socială.Pornind de la toate acestea, trebuie să ne angajăm să facem totul pentru a asigura mersul ferm al patriei noastre pe calea făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism ! (Aplauze, urale; se scandează „Ceaușescu și poporul!“).
Stimați tovarăși,După cum este cunoscut, în întregul partid și cu întregul popor se dezbat Programul-Directivă și Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, care va elabora linia generală strategică de dezvoltare a României în anii 1991—1995 și Orientările de perspectivă, pînă In anii 2000—2010.Prevederile din Programul-Di- tectivă se bazează pe mărețele realizări dobîndite de poporul nostru în făurirea socialismului și pornesc de la necesitatea dezvoltării 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 aniversare a revoluției de eliberare socială 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 afirmarea în viață a principiilor de muncă și viață comuniste.Vom acorda o atenție deosebită înfăptuirii programelor de modernizare și organizare pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate.O atenție deosebită vom acorda ridicării nivelului calitativ și tehnic al întregii activități, creșterii cu putere a productivității muncii, a eficienței și rentabilității tuturor sectoarelor de activitate.în agricultură vom asigura înfăptuirea neabătută a noilor obiective ale revoluției agrare. De altfel, așa cum am apreciat la recenta ședință a forumului democratic al agriculturii, încă în acest an vom realiza o producție de 40 milioane tone cereale, ceea ce înseamnă realizarea încă în acest cincinal a o- biectivelor pentru cincinalul al 9-lea și pînă în anul 2000. Aceasta ne va impune trasarea unor noi obiective pentru noua revoluție a- grară. (Aplauze și urale puternice, îndelungate; se scandează 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 eco- nomico-socială a comunelor, orașelor și județelor, precum și a programelor de dezvoltare a tuturor 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 activității de cercetare științifică, pornind de la faptul că tot ce ne propunem să realizăm în cincinalul și deceniul următor trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii 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, prelungite).în același timp, vom perfecționa în continuare învățămîntul de toate gradele, punînd la bazele sale cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, ale cunoașterii umane. Pornind de la generalizarea în- vățămîntului de 12 ani, începînd de anul viitor vom asigura ridicarea nivelului general de cultură și de pregătire a tineretului, a întregului popor, făurind un popor cu o înaltă cultură, o clasă muncitoare și o țărănime intelectuale, un popor înarmat cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 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 socialismului și comunismului. (A- plauze puternice, îndelungate).Vom acorda și în continuare o atenție deosebită repartizării forțelor de producție pe întregul teritoriu 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 dezvoltarea generală a patriei, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. (Aplauze puternice, prelungite).O atenție permanentă se va acorda asigurării condițiilor de muncă și de locuit pentru toți cetățenii patriei, îndeosebi pentru întregul tineret. Vom aplica ferm principiile eticii și echității socialiste în domeniul repartiției, al retribuției, pornind 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 muncii altuia. Vom aplica ferm principiul socialist „nici muncă fără pîine, dar nici pîine fără muncă". (Aplauze și urale puternice, prelungite).Societatea noastră va asigura înfăptuirea neabătută a principiilor de dreptate socială, de egalitate între toți fiii patriei și, în a- celași 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 viitor, 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 dezvoltare, de modernizare, de sistematizare a localităților orășenești ți rurale, vom crea condițiile necesare 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 puternice, îndelungate).în realizarea tuturor obiectivelor de viitor, o atenție deosebită vom acorda, și în cincinalul viitor, în întreaga perioadă, pînă în 2000, dezvoltării tot mai puternice a proprietății socialiste, sub forma proprietății întregului popor și cooperatiste, ca bază trainică pentru înfăptuirea cu succes a programelor de progres economic și social, de făurire cu succes a socialismului și comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „România — comunism, Ceaușescu— eroism !").
Stimați tovarăși,în realizarea obiectivelor dezvoltării viitoare vom acționa cu toată hotărîrea pentru perfecționarea sistemului de conducere și planificare a tuturor sectoarelor, ținînd seama întotdeauna de noile cerințe impuse de puternica dezvoltare a științei și tehnicii, a cunoașterii 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 întotdeauna pentru perfecționarea sistemului de relații între clase șl grupări sociale, pentru înlăturarea oricăror contradicții ce pot apărea Intr-un moment sau altul, în vederea realizării unei depline unități a întregului popor în înfăptuirea obiectivelor de făurire a noii orînduiri sociale.O atenție deosebită vom acorda perfecționării și dezvoltării sistemului democrației noastre munci- torești-revoluționare. Vom porni permanent de la principiul științific al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, perfecțio- nînd continuu organele democrației noastre de stat, activitatea lor și creșterea rolului noilor organisme democratice, care asigură participarea deplină a tuturor categoriilor sociale, a întregii națiuni la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea neabătută de către popor a propriului său viitor, viitorul liber și independent ! (Aplauze puternice, prelungite).în acest cadru, vom continua să perfecționăm activitatea partidului, să dezvoltăm rolul său de forță politică conducătoare, în toate domeniile de activitate. Viața a demonstrat că numai în condițiile în care partidul comunist își păstrează principiile de bază, revoluționare și rămîne partidul clasei muncitoare va putea să-și îndeplinească 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 muncitorilor, partidul revoluționar, care să conducă în mod științific clasa muncitoare în realizarea o- biectivelor 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 August comuniștii, detașamentele clasei 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 entuziasm în care se desfășoară dezbaterea amplă și cuprinzătoare, de către întregul partid și popor, a cutezătoarelor prevederi cuprinse in documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului, care, pe fundalul luminos al dezvoltării tării în anii de după victoria revoluției dia 1944, îndeosebi In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. prefigurează noi și largi perspective Înfloririi patriei 

noastre socialiste, ridicării bunăstării materiale și spirituale a națiunii române.La ora amiezei, în marea Piață a Republicii se aflau zeci de mii de locuitori ai Capitalei — oameni al muncii din întreprinderi și instituții bucureștene, elevi și studenți. Intr-o impresionantă unitate de cuget și simțire cu întregul popor, el au venit pentru a exprima. în a- cest moment de profundă trăire patriotică. omagiul lor fierbinte Partidului Comunist Român, ilustrului 

său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriei iubite, care, liberă și stăpînă pe destinele sale, trăiește ani de glorie ai împlinirilor socialiste.Animați de înălțătoare gînduri șl simțăminte, toți cei prezenți au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. in momentul sosirii la Palatul Republicii, o însuflețitoare primire. S-a aclamat Îndelung, din adîncul inimii, pentru eroicul nostru partid comunist, sub conducerea căruia și-au găsit Împlinire idealurile scumpe de unitate. libertate, independență și progres ale poporului român, pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste modeme.S-a scandat cu însuflețire : „Trăiască comunismul — viitorul luminos 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 sărbătoare. de nemărginită bucurie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut Piața Republicii, înconjurați cu multă căldură, cu manifestări vibrante de deosebită stimă și prețuire. Formații corale au interpretat cintece patriotice. revoluționare.Din mulțime s-au desprins pionieri și șoimi al patriei, tineri și tinere care au oferit flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestătilor entuziaste ale locuitorilor Capitalei.La intrarea în Sala Palatului Republicii, unde a avut loc Adunarea solemnă, tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu vibrante manifestări de înaltă stimă și aleasă prietenie, cu vii și puternice aplauze. Miile de participant! la adunare au aclamat în

delung pentru gloriosul nostru partid comunist, pentru secretarul său general, pentru eroicul popor român, pentru patria noastră socialistă.In această atmosferă sărbătorească, de puternică vibrație patriotică, în prezidiul adunării au luat loc tovarășul 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, membri de partid cu stagiu din ilegalitate. participanți la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. generali activi și In rezervă, membri ai conducerii Unor instituții centrale, fruntași in producție din întreprinderi bucureștene.în rîndul participanților la Adunarea 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 antiimpe- rialistâ din August 1944. veterani al războiului antihitlerist, generali și ofițeri superiori, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă șl cultură, 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 noastră. 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, membru 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 organi- 
xată 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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SCÎNTEIA

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a II-a) 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 revoluționară 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 pa- trioții trebuie să fie oricînd gata să apere cuceririle revoluționare, independența țării, cu prețul vieții ! Așa au făcut strămoșii noștri, de la daci și pînă acum, așa trebuie să facem noi astăzi, să facă comuniștii, patrioții, poporul nostru în viitor, întotdeauna! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism, România — comunism!'1).Știm și din trecut, și cunoaștem din viața de astăzi că cercurile reacționare imperialiste nu se opresc în fața unor noțiuni abstracte, umane, că, în interesele lor, ucid, omoară, drganizeâză-diversiu- B ne, destabilizarea ! în diferite țări socialiste. Lupta de clasă — trebuie să fim pe deplin cpnșțienții — nu s-a îhcfteiăt și nu sd Va încheia cît timp vor exista clasele asupritoare.Fie că sînt sau nu la putere, comuniștii trebuie să rămînă revoluționari, să rămînă ferm pe pozițiile luptei revoluționare, de clasă 1 Numai așa vor conduce popoarele lor spre comunism, vor asigura victoria socialismului în întreaga lume, adevărata independență a popoarelor ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu eroism. România — comunism !“).Trebuie să fim pe deplin con- știenți că orice slăbire a rolului conducător al partidului, a rolului clasei muncitoare în partid și în societate va afecta grav cauza socialismului, bunăstarea și independența întregii națiuni !în același timp, este necesar să desfășurăm o activitate multilaterală pentru dezvoltarea tuturor organizațiilor obștești și de masă, a tuturor organizațiilor din sistemul nostru socialist, dezvoltarea și întărirea colaborării in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, asigurînd astfel deplina unitate a poporului, care reprezintă chezășia înfăptuirii cu succes a socialismului și comunismului in România, a independenței și suveranității patriei noastre, a viitorului său luminos 1 (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).Mărețele obiective de dezvoltare viitoare a patriei impun perfecționarea continuă a activității politico-ideologice, a activității tuturor organismelor noastre care, fiecare în domeniul său de activitate, trebuie să asigure organizarea și participarea activă a tuturor claselor și categoriilor sociale la înfăptuirea politicii generale de ridicare a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Realizările de pînă acum, programul de largă perspectivă care este dezbătut în partid și de întregul popor ne dau încrederea că vom obține și în deceniul următor noi și noi realizări remarcabile, că vom încheia, in linii generale, înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.România, in anii 2000, se va afla la un înalt nivel de dezvoltare economică, științifică, culturală. Poporul nostru va demonstra că a acționat cu întreaga răspundere pentru realizarea năzuințelor sale de bunăstare, a visului de aur — a comunismului! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism, România — comunism!").Putem afirma cu toată încrederea că, prin aceste realizări, se va trece la o nouă etapă de dezvoltare, la aplicarea în viață a principiilor de muncă și viață comunistă, se va deschide o nouă etapă istorică, de lungă durată, în fața națiunii noastre.Să facem legămînt, dragi tovarăși, la a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, că vom acționa cu toată răspunderea pentru a asigura națiunii noastre — care de peste 2000 de ani se află pe aceste meleaguri — un loc demn, liber, de bunăstare și fericire în rîndul na

țiunilor libere ale lumii, în comunism ! Nu există țel mai suprem decît de a servi poporul, socialismul, comunismul, independența țării ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu și poporul — România, viitorul !“).
Stimați tovarăși,Punînd în centrul activității dezvoltarea economico-socială și construcția socialismului în România, partidul și statul nostru au dus, în același timp, o politică externă de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.România a participat activ la lupta pentru dezarmare și pace, pentru soluționarea problemelor grave ale lumii contemporane numai și numai pe calea tratative- ■ lor, pentru o largă colaborare e- conomică, țehnico-științifică și culturală.Putem afirma că nu au fost momente mai jmportante în viața internațională, în această perioa- ,',d$, în carp România să nu fi acționat și să nu fi adus o anumită contribuție activă la soluționarea lor în mod democratic, în interesul tuturor națiunilor lumii, al păcii și colaborării. (Aplauze puternice, îndelungate).La baza relațiilor noastre cu toate statele am situat și situăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, ale respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne/ și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economico-sociale, fără nici un amestec din afară.Este bine cunoscută poziția consecventă a României, de dezvoltare a relațiilor sale cu toate țările socialiste, de întărire a solidarității și unității acestora în lupta pentru edificarea noii orînduiri, pentru progres social și pace în lume.în același timp, am dezvoltat larg și vom extinde ferm, și în continuare, relațiile cu țările mici și mijlocii, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, ca un factor important - deosebit în lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Totodată, am acționat și vom acționa și în continuare pentru extinderea relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Sîntem ferm hotărîți să dezvoltăm larg schimburile economice internaționale, să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, ca un factor de importanță deosebită pentru politica de dezarmare, de pace și colaborare între toate statele lumii.Aș dori să menționez că vom face totul pentru a contribui la perfecționarea și dezvoltarea colaborării în i cadrul C.A.E.R. Considerăm că, în momentul de față, in care unele țări socialiste trec prin unele probleme grele, e- conomico-sociale, se impune ca și C.A.E.R.-ul să treacă la o analiză temeinică a acestor probleme și la stabilirea unor programe speciale, pentru că numai așa se va manifesta adevărata solidaritate socialistă. Noi avem convingerea că țările socialiste dispun de capacitatea să rezolve într-o formă corespunzătoare, să depășească greutățile și să asigure progresul economic și social al fiecărei națiuni, fără nici o condiționare, decît una — să dezvoltăm socialismul, să asigurăm bunăstarea popoarelor si independența lor ! (Aplauze și urale puternice, prelungite : se scandează îndelung „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).în situația internațională s-au produs și au loc profunde schimbări în raportul de forțe politic, militar, în dezvoltarea economico- socială. Se poate spune că s-a ajuns la un anumit echilibru în raportul de forțe mondial, ceea ce a și favorizat realizarea unor pași importanți pe calea destinderii și soluționării prin tratative a unor probleme internaționale.Cu toate acestea, trebuie să spunem deschis că situația internațională continuă să fie complexă și gravă. Se pare că anumite cercuri 

consideră că este un moment prielnic de a-și intensifica activitatea antisocialistă împotriva independenței popoarelor și a consolidării independenței lor, nesocotind realitățile.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 planeta 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 acțiunilor de militarizare a Cosmosului demonstrează cu putere că nu s-a ajuns încă la înțelegerea necesară privind renunțarea la armele nucleare, la politica de forță și dictat.Dimpotrivă, țările N.A.T.O. au afirmat nu de mult că descurajarea nucleară va constitui și in viitor strategia politicii lor internaționale. 'în aceste condiții, este' necesar să se înțeleagă de către toate popoarele că problema fundamentală a epocii noăStrb o cCftîStituie' o- - prirea cursei înarmărilor și trecerea hotărîtă la dezarmare, in primul rînd la dezarmarea nucleară, la eliminarea cu desăvîr- șire, în mai multe etape, a tuturor armelor nucleare, la oprirea experiențelor nucleare, a militarizării Cosmosului și adoptarea unei politici noi, de pace, de a- părare a dreptului fundamentai al tuturor oamenilor, al popoarelor la viață, la existență liberă, independentă 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 lichidarea armelor nucleare, precum și la reducerea radicală a armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare, sub un control corespunzător. Să se acționeze pentru realizarea unui echilibru la un nivel cît mai scăzut al înarmărilor. cu măsuri corespunzătoare de control, care să asigure îndeplinirea în întregime a acordurilor încheiate.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 cheltuieli militare și pe locuitor, și ca procent din venitul național — și avem în vedere, în viitor, să reducem 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 țările din N.A.T.O. să se încheie cu rezultate cît mai bune și în termen cît mai scurt. Am considerat 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. — deoarece 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 securitate, cooperare și dezarmare.Să acționăm în așa fel incit între toate țările continentului nostru, fără deosebire de orinduire socială, să se realizeze o largă colaborare economică, tehnico-ști- ințifică, culturală, să mergem spre o Europă unită, a popoarelor independente, libere, hotărîte să-și a- sigure progresul și bunăstarea într-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 e- gale între popoarele din această regiune.Ne-am pronunțat întotdeauna împotriva politicii de forță și dictat, împotriva recurgerii la forță și pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a diferitelor probleme și litigii dintre state.
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în acest spirit, salutăm încetarea războiului dintre Irak și Iran și ne pronunțăm pentru realizarea in păcipentru realizarea cel mai scurt timp a unei trainice între cele două țări.Salutăm pașii întreprinși soluționarea unor probleme gioase din diferite zone ale lumii, din Africa, America Centrală, Indochina, și considerăm că este necesar să se facă totul pentru a se renunța cu desăvîrșire la orice a- mestec din afară în treburile altor popoare, pentru realizarea unei păci trainice, ca singura cale care va asigura progresul economic și social al fiecărui popor.Ne pronunțăm ferm pentru o conferință internațională în problemele Orientului Mijlociu, pentru o pace trainică și justă, care să asigure poporului palestinian dreptul la autodeterminare, la existența unui stat independent, propriu, precum și securitatea și independența tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului.Susținem ferm șoluționarpa pro- ■ blemeior- din Namibia -în spiritul - acordului realizat și asigurarea independenței naționale depline a■ poporului namibian. ■- ? ?în general, considerăm că este necesar să se înfăptuiască neabătut principiile Cartei Națiunilor Unite, ale altor acorduri internaționale privind respectarea independenței și securității naționale ale tuturor popoarelor, să se adopte o asemenea politică în relațiile internaționale incit să se asigure dezvoltarea puternică, economică și socială, a țărilor care și-au cucerit independența — singura cale pentru progres, pentru stabilitate și pentru o pace trainică în lume ! (Vii și puternice aplauze).Ne pronunțăm ferm pentru lichidarea politicii economice de inegalitate și asuprire a altor popoare, pentru o soluție globală în problemele subdezvoltării, considerînd că se impune organizarea în cel mai scurt timp a unei conferințe internaționale, cu participarea atît a țărilor în curs de dezvoltare, cît și a țărilor dezvoltate.în acest cadru, va trebui să se ajungă la tin acord corespunzător privind problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, la adoptarea unui program larg privind lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini economice mondiale.Numai soluționarea problemelor subdezvoltării, stabilirii unor noi relații economice, care să favorizeze atît progresul țărilor în curs de dezvoltare, cit și dezvoltarea economico-socială a tuturor statelor lumii, va asigura o adevărată stabilitate în economia mondială, va crea condiții pentru o politică de largă colaborare ' între toate națiunile, ca un factor hotărîtor pentru o politică de pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, in care fiecare națiune să-și a

sigure libertatea, bunăstarea și viitorul. (Vii aplauze).Avînd în vedere problemele grave ale lumii contemporane, este necesar ca la soluționarea lor să participe în mod activ, in condiții de deplină egalitate, toate statele lumii, și îndeosebi țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, care sînt vital interesate într-o politică nouă, democratică în viața internațională.în același timp, se impune să crească și mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite, al organismelor sale și al organismelor internaționale în soluționarea democratică — cu participarea tuturor statelor — a problemelor complexe ale vieții mondiale. Să facem astfel îneît cu participarea tuturor statelor să asigurăm o viață liberă, mai bună pentru toate popoarele ! (Vii și puternice a- plauze, se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“).
Stimați tovarăși,în spiritul tradițiilor naționaliste, partidul., dezvoltat larg relațiile sale ințer- ȘW^ju a cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partide socialiste, social- democrate, cu mișcări de elibei'are națională, antiimperialiste, cu toate forțele democratice.în acest spirit, sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a contribui la întărirea solidarității și la dezvoltarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, la realizarea unei noi unități, bazată pe egalitate și respect al independenței fiecărui partid.Sîntem pentru o largă colaborare cu partidele socialiste, social- democrate, cu celelalte forțe antiimperialiste, democratice, patriotice, pentru soluționarea, împreună, a problemelor grave care preocupă omenirea.Considerăm că deosebirile de păreri în modul de soluționare a unor probleme nu trebuie să constituie un obstacol în întărirea solidarității și colaborării.Este necesar să se adopte o poziție fermă, hotărîtă împotriva oricăror încercări de destabilizare și de slăbire a forțelor democratice, a socialismului într-o țară sau alta.Politica de colaborare și pace trebuie să respingă orice fel de amestec în treburile altor altor , popoare, altor țări !Este dreptul suprem al partid, al. fiecărui popor elabora calea dezvoltării economice și sociale în mod independent!Trebuie să nu uităm în nici o împrejurare învățămintele istoriei, care ne arată că tocmai lipsa de unitate în mișcarea muncitorească, între forțele progresiste a ușurat instaurarea dictaturii fasciste în Germania și în alte țări, a dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial.

partide,fiecărui de a-și

în spiritul înaltei răspunderi în fața poporului nostru, ne adresăm tuturor partidelor și forțelor democratice, progresiste, tuturor popoarelor cu țotul pentru cu adevărat ternaționale, orice formă, altor aplauze).Să facem totul pentru triumful rațiunii, pentru o politică de dezarmare, de pace, pentru o lume fără arme nucleare și chimice, fără arme și războaie, pentru o lume a colaborării egale între toate națiunile ! (Urale și aplauze puternice, 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 progresiste. antiimperialiste. popoarele de pretutindeni pot să schimbe cursul evenimentelor, pot să dea o perspectivă clară, de soluționare democraticăj constructivă a tuturor problemelor din lumea contempo- rană, pot asigura victoria politicii noi, de pace și colaborare, de bunăstare și progres, de dezvoltare liberă, independentă, a fiecărei națiuni ! (Vii și puternice aplauze).

chemarea de a face o politică și o gîndire nouă în relațiile in- care să excludă, sub amestecul în treburile state 1 (Vii și puternice

societății socialis- dezvoltate și de a României spre poporului nostru, spre co- pu-

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 patriei. pentru întărirea unității clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor, în jurul gloriosului nostru partid comunist, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a te multilateral înaintare fermă visul de aur al al tuturor popoarelor munism ! (Aplauze și urale ternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — eroism. România — comunism !“).Deoarece am vorbit puțin de realizările planului pe acest an, subliniez în încheiere că este necesar 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, asigu- rind trecerea țării noastre la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului nostru popor, punînd 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 realizări în dezvoltarea socialistă a patriei, în ridicarea gradului de civilizație, a bunăstării și fericirii întregii 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 socialiste, întăririi independenței și suveranității naționale, cu încrederea fermă în politica revoluționară a partidului nostru comunist, in forța unită a poporului nostru, constructor 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 cotTntîlis- mului, de afirmare a forței și’ capacității creatoare a poporului nostru. Viață veșriicfi’națiunii nhăstre, în deplină libertate și indeperidten- ță, în rîndul națiunilor lumii ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu să trăiască, România să-nflorească !“).Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a întregii națiuni pe calea făuririi socialismului, a bunăstării, a comunismului 1 (Urale si aplauze puternice : se scandează îndelung, minute in șir „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască minunatul și eroicul nostru popor, constructor conștient și ferm al socialismului pe pămin- tul 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 puternice, prelungite, se scandează îndelung „Ceaușescu — România, stima noastră și mindria !“).Să triumfe lupta unită a tuturor forțelor progresiste, antiimpe- rialiste, a tuturor popoarelor, pentru dezarmare, pentru pace, pentru colaborare, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră !(Aplauze și urale puternice, prelungite. Toți cei prezenți în sală se ridică in picioare și ovaționează îndelung, într-o atmosferă de puternică unitate, pentru Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii 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 tehnico- 
țtiințifice, 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 membri si membri supleant! ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central 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 obștești, 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 inaugurarea expoziției. S-a scandat, cu multă însuflețire, numele partidului si al secretarului său general. Pionieri 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 expoziția, amplă si semnificativă sinteză a activității tehnico-stiințifice Si cultural-artistice desfășurate, pe întreg 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, omagiază pilduitoarea viață și activitate revoluționară ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce reliefează un mare destin de patriot revoluționar, identificat, de aproape șase decenii, cu momentele fundamentale din istoria contemporană a tării, cu lupta eroicului nostru partid comunist împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale, lichidarea exploatării și asupririi, pregătirea și înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, pentru transformarea revoluționară a societății, pentru socialism.Sugestive date și grăitoare imagini conturează chipul luminos al României de azi, reflectă grandioasa epopee a muncii libere și avîntate a poporului român, strălucitele victorii obținute, sub conducerea partidului, în anii construcției socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., care a inaugurat cea mai rodnică perioadă din existența multimilenară a patriei.Oglindind tot ce s-a realizat, măreț 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, corespunzător 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 prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in mijlocul oamenilor muncii, cu prilejui vizitelor de lucru în întreprinderi industriale șl unități agricole, în institute de cercetare, de învățămînt - și cultură, pretutindeni unde se făuresc bunurile materiale si spirituale. Este ilustrat un adevăr profund, confirmat necontenit de viată, că, în România, socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, cu oamenii și pentru oameni. Totodată, 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 socialistă a patriei.Prezentînd remarcabile înfăptuiri ale acestui timp glorios, legate nemijlocit de fapta și gindirea revoluționară 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 Congresul al XlV-lea al P.</.R., realegerea tovarășului; Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, hotărîre.ce a Întrunit consensul întregului nostru popor, care vede In aceasta garanția supremă a edificării cu succes a societății Socialiste multilateral dezvoltate, ridicării patriei pe noi irepte.de progres șLci- vilizație.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 socialismului și comunismului în România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în continuare, sălile unde sînt prezentate cifre și exponate ce relevă amploarea Festivalului național „Cîntarea României11, care a devenit cea mai complexă și cuprinzătoare manifestare a muncii și creativității întregului nostru popor. Expoziția ilustrează în mod sugestiv felul în care festivalul și-a demonstrat 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 profesiile, care își găsesc în activitatea de creație; împlinirea talentului și personalității lor. Dacă la întiia ediție au participat peste 100 000 de formații Si cercuri artistice de amatori de la orașe și sate. întrunind două milioane de membri, la a Vll-a ediție a festivalului numărul acestora a depășit 230 000 colective artistice, cuprinzînd 5,1 milioane de creatori și interpretă Această manifestare de amploare a reunit, pentru prima dată, creația tehnico-științifică și toate artele si genurile artistice. în desfășurarea sa remarcîndu-se participarea 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 dintre muncă și creație, la înflorirea științei, artei șl culturii, naționale, la educarea și formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, cu un larg orizont de cunoaștere, festivalul se înscrie ca o măreață ctitorie spirituală, expresie elocventă a democratizării științei și culturii românești, parte integrantă a democrației noastre muncitorești-re- voluționare.Un loc central în expoziție îl .o- cupă 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 asigurat afirmarea inițiativelor creatoare ale particiipanților, este faptul că, în cadrul acestei competiții, au fost rezolvate aproape 300 de mii terne de cercetare, care au contribuit 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 a- testă angajarea fermă a participan- ților la introducerea ne scară largă a progresului tehnic in toate ramurile. la. înfăptuirea revoluției teh- mido-științifice și a noii revoluții agrare.In timpul vizitării expoziției s-a . evidențiat sprijinul remarcabil de cafe a beneficiat și beneficiază activitatea de creație științifică și tehnică de masă din partea tovarășei Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere 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 actului de creație.Date semnificative înfățișează a- portul creației tehnico-științiflce Ia soluționarea unor probleme de bază din diferite ramuri și sectoare ale economiei naționale, la iniăptuirea programelor prioritare privind dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, reducerea consumurilor materiale, organizarea si modernizarea proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii și a eficienței economice.Adresindu-se specialiștilor din cer

cetare prezențt la deschiderea expoziției. tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze, in continuare, pentru aplicarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice în chimie. energetică, metalurgie, in agricultură. în celelalte domenii, pentru realizarea unor produse cu performanțe tot mai ridicate, la nivel mondial, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, pentru creșterea eficienței întregii activități.Expoziția prezintă, de asemenea, activitatea de creație din școli și facultăți. așezată sub semnul educării prin muncă și pentru muncă, a tinerei generații, integrării învățămîn- tului cu cercetarea și producția, cultivării în pudurile viitorilor inunci- tori și specialiști a pasiunii pentru cunoaștere științifică. cercetare și inovare.Sub inrîurirea festivalului, literatura și arta au , cunoscut o puternică, știrnijire. îmbbgățindu-sg cu noi și valoroase opere, inspirate din viața și munca poporului nostru, din realitatea .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 ingeniozitate. in expoziție. Sint prezentate lucrări de o mare varietate, originalitate și frumusețe, unele con- tinuind tradiția, altele căutînd noi expresii artistice. Rețin atenția, o- biecteie de ceramică realizate de meșteri eunoscuți, costumele populare. țesături de borangic și de interior — 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 festivalul. tt aduce la pășțrarea și valorificarea tezaurului nostru folcloric, asigurînd autenticitatea și caracterul său specific.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au oprit pentru a discuta cu meșterii populari care, cu uneltele lor tradiționale. 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, valorificarea talentului și priceperii creatorilor. care să ducă mai departe faima artei populare românești. In a- cest sens, s-a indicat să fie elaborat un program privind organizarea, în fiecare comună. în cadrul centrelor dp creație și cultură socialistă. a activității 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 prezentată opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuție da cea mai mare însemnătate la dezvolt, tarea creatoare a gindirii și practicii revoluționare ' contemporane, la îmbogățirea cunoașterii universale. Stat expuse volumele apărute în otelul „România pe drumul cțxă* struirij societății socialiste multilateral dezvoltate.11,, fa seria de „Opere, alese11, culegeri de texte în colecțiile ce prezintă gindirea so- ciai-politică, economică, filozofică a președintelui României, care alcătuiesc, ta întregul lor, o monumentală operă teoretică, profund originală, rezultat al anei analize pătrunzătoare, realiste, a proceselor sociale contemporane și al aplicării creatoare a adevărurilor generale la condițiile specifice aje României. Siht prezentate, totodată, lucrările consacrate peste hotare personality- ții țovșxășutlui ’, Nicolae Ceaușescu, precum și numeroasele'traduceri din opera secretarului general al partidului, președintele Republicii, a

părute ta edituri din multe țări ale lumii, expresie a înaltei prețuiri de care se bucură pe plan international.Sînt expuse lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. apărute in țâra noastră și ta străinătate, lucrări care reprezintă un aport de «teamă la creșterea prestigiului științei românești.In această sală a expoziției se află, de asemenea, numeroase volume ce ilustrează, prin varietatea lor tematică, intensa activitate editorială din țara noastră.In cadirtil expoziției este ilustrată activitatea presei, a radioteteviziu- nii, chemate să oglindească intensa activitate politică internă și externă a partidului și statului, munca plină de dăruire a poporului, să contribuie la educarea revoluționară a maselor, la formarea omului nou, constructor devotat al socialismului și comunismului.lua încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat felicitări organizatorilor, participanților la expoziție. la întreaga desfășurare a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României11.înscrisă ta seria de manifestări consacrate marii sărbători de la 23 August, expoziția dobindește caracterul unui bâlanț bogat al realizărilor din activitatea tehnico-ștlta- țifică și literar-artisfâcă. ilustrează nivelul ridicat de civilizație, al calității 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 înfloritoare.
Spectacol omagial 

consacrat marii sărbătoriTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 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 antiimperialistă 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 socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Prin momente deosebite ca realizare 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 Partidului Comunist Român, care a organizat și condus cu clarviziune poporul la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la transformarea 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 forța politică și organizatorică a Partidului Comunist Român în acțiunile premergătoare actului de la 23 August 1944 și în timpul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, precum și aspecte ale reconstrucției țării.Dragostea de patrie, de glia strămoșească, aspirația dlntotdeauna a poporului nostru către bine și frumos, către cinste și demnitate, înaltul patriotism, vocația sa pașnică au do- bîndit expresie artistică într-un sugestiv tablou muzical-coregrafic, pe un aranjament muzical inedit al „Baladei11 lui Ciprian Porumbescu, în versuri și lucrări pentru soliști și orchestră, în emoționanta prelucrare corală din „Rapsodia a II-a“ de George Enescu.Cu inspirate mijloace artistice, spectacolul a evocat prezența secretarului 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, spectacolul 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 oamenilor săi care, prin punerea în valoare a zestrei lor de talent și hărnicie, au reușit să zidească o Românie ta necontenit progres.Poemul muzical-literar-cinemato- grafic „Omagiu11 este prefațat de versuri-angajament ce concentrează o bogăție de metafore poetice, expresii 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 viitor pașnic a răzbătut și din mesajul de pace al României, mesaj adresat lumii întregi. De aici, din România — grăiesc stihurile rostite și evoluțiile coregrafice — pașnicul și .Înțeleptul 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 românesc. Cîțiva dintre laureații ultimei ediții a Festivalului național „Cîntarea României11 — creatori de versuri, recitatori, dansatori, soliști și grupuri vocale, virtuozi ai instrumentelor noastre populare — au fost prezenți la sărbătoarea țării intr-un pitoresc tablou folcloric.Angajamentul revoluționar de muncă și împliniri al întregului nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, încrederea nestrămutată in socialism — - ca unic drum pentru fericirea națiunii, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei —, In izbinzile viitorului ei comunist au fost exprimate cu talent de parti-ci- panții la realizarea spectacolului în versuri și lucrări muzicale in primă audiție. Anul 45 al istoriei noastre noi se leagă în chip simbolic de Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.Congresului victoriei socialismului în patria noastră, al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești, al adevăratei suveranități, al independenței depline, economice și politice, a țării i-a foet consacrat momentul final al spectacolului. Un impunător arc de triumf, avind pe frontispiciu înscrisă deviza „Victoria Socialismului11, a dominat; întreaga scenă pe care se

aflau corurile reunite, formațiile și zarea spectacolului. Poemul final sin-interpreții ce au luat parte la reali- tetizează vrerea întregului popor :
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 acor- glorie marelui erou11, un corolar al durile cîntecului „Glorie partidului, întregii manifestări cultural-artisti

ce. Pe scenă și în sală domnea o atmosferă de mare . însuflețire. A fost intonat Imnul Frontului Democrației 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 expresie a unității dintre partid, națiunea noastră socialistă și ilustrul său conducător.în aceste clipe emoționante, un grup de pionieri ș! șoimi ai patriei au urcat in loja oficială și au dăruit 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.
★Spectacolul omagial a fost organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Ministerul Apărării Naționale, Ra- dioteleviziunea Română, împreună cu Comitetul Municipal București al P.C.R. și Comitetul Municipal București de Cultură și Educație Socialistă.Regia artistică : Dan Micu, Cristian Hadjiculea.

(Agerpres)
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ADUNAREA SOLEMNĂ DIN CAPITALĂ(Urmare din pag. a II-a)
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 participau- 
ților 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

Zilnic, o noua capacitate de producțieObișnuim să vorbim acum. în anul 45 de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în termeni simDli, firești, despre progresele cu adevărat uriașe făcute in anii construcției socialiste, cu deosebire după Congresul al IX-lea. în toate domeniile de activitate : industrie, agricultură, știință, cultură, învă- tămint, in , creșterea nivelului de trai.Si totuși, cite eforturi, cîte probleme dificile, de mare complexitate nu au trebuit să fie rezolvate ! Am putea oare atunci să desprindem din acest proces de un dinamism fără precedent un singur 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 E- 
CONOMIC AL PATRIEI APROA
PE 8 600 CAPACITĂȚI, CEEA CE 
ÎNSEAMNĂ CĂ, ÎN MEDIE, ÎN 
FIECARE ZI A ÎNCEPUT SĂ 
PRODUCĂ O NOUA CAPACI
TATE.

în anii edificării socialiste, în tara noastră au fost construite, in total; aproape 6 MILIOANE LOCUINȚE. Această vastă acțiune a dobindit dimensiuni noi in „Epoca Nicolae Ceaușescu", perioadă in care au fost reconstruite și modernizate 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 înfățișarea localității. în municipiul Slatina există astăzi de peste 22 de ori mai multe apartamente decit erau în 1965. Creșteri fără precedent care au schimbat din temelii înfățișarea vechilor orașe s-au Înregistrat la Slobozia și Satu Mare, la Craiova și Constanța. la'Tirgu Mureș și Botoșani, la Sălaj și Vaslui, ca și in toate celelalte localități ale patriei. Dur cel mai elocvent exemplu il constituie insăși capitala tării. Din cele 650 000 de apartamente construite in București după 23 August 1944 circa 550 000 au fost ridicate după istoricul an 1965. Celor citorva cartiere existente atunci li s-au adăugat altele noi — Drumul Taberei. Militari. Berceni, Cringași. Aviatorilor și altele, a- devărate orașe in oraș. Saltul acesta spectaculos al construcției de locuințe — paralel cu creșterea populației, devansînd-o nu în puține zone ale tării. unde problema locuințelor a fost deja, practic, rezolvată — constituie dovada 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. Astăzi 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 a- daugă peste 120 000 de apartamente 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 drumul dezvoltării, al organizării ți 

determinate de geniala operă soclal- 
politică, 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 Programul- 
Directivă 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

Așadar, timp de peste două de- eenii. in fiecare zi. în atîtea si atîtea localități pentru care a- nii socialismului echivalează cu înscrierea pe coordonatele dezvoltării economice, o nouă capacitate â fost integrată în circuitul economic, a început să product;. Faptul în sine este impresionant : prin dimensiuni, prin perseverență, prin ceea ce sugerează. De unde poate să aibă o economie fără tradiții industriale, aflată practic la început de drum, . această forță uriașă de a .se construi șî reconstrui, de a se moderniza necontenit, de a ține pasul cu cele mal noi tendințe manifestate pe plan mondial, in țări cu o îndelungată experiență și un puternic potențial productiv ?Timp de peste două decenii, in fiecare zi, o nouă capacitate racordată Ia circuitul productiv. Cum T Personalități ale vieții politice și economice internaționale au apreciat nu numai progresele impresionante ale României socialiste, ci și justețea, realismul, originalitatea. caracterul științific al căilor alese pentru depășirea rapidă a unei stări cronice de înapoiere economică. Prefigu- rind căile de dezvoltare a e- conomiei naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat. încă de la Congresul al IX-lea al partidului necesitatea unei rate înalte a acumulării. Și, intr-adevăr, alo
Sase milioane locuințemodernizării fiecărei așezări rurale.Ritmurile înalte imprimate dezvoltării 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 astăzi, 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 program 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 localităților patriei vor continuă să constituie direcții dintre cele mai pregnante ale puternicului proces de dezvoltare in care se află angrenată întreaga țară. Vor fi date 

în folosință încă 700 000 de aparta
mente. Astfel, pretutindeni in tară — după cum., se subliniază în proiectul Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea al partidului — problema locuințelor va fi practic rezolvată. Și incă un amănunt semnificativ, privind de data aceasta confortul locativ. Proiectul 

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 televiziune, a fost urmărită cu viu interes, cu profundă satisfacție și deplină aprobare. Aprecierile, orientările și îndemnurile conducătorului partidului și statului au fost subliniate în repetate rînduri cu îndelungi aplauze. Prin urale și ovații, 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 comunist, le-a obținut în patru decenii și jumătate de deplină libertate, independență și suveranitate națională, cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres, în anii Epocii Nicolae Ceaușescu. Cu sentimentul deplinei încrederi in viitor, însuflețiți de marile izbînzi de pînă acum, cei prezenți . au reafirmat angajamentul lor, al tuturor oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării de a acționa cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea planurilor șl 

când în perioada de după 1965 circa o treime din. venitul național pentru fondul de acumulare, s-a putut asigura. înfăptuirea unui amplu program de investiții, s-a întărit necontenit proprietatea socialistă. Pe această bază a fost practic posibil să se construiască numeroase noi unități economice în industrie, a-. gricultură. în alte domenii,. repartizate 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 racordată 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 infirmat asemenea teorii, care nu țin seama de condițiile specifice, concrete din fiecare tară, de obiectivele propuse. de perspectivele politicii economice elaborate. Evidențiind că hotărîtor pentru viitorul unui popor nu este nivelul consumului din venitul național, ci nivelul acumulării. secretarul general al partidului a fundamentat' științific necesitatea unei rate înalte de a- cumulare, ca o opțiune politică de
Programului-Directivă prevede ca indicatorul de locuibilitate să a- jungă în 1995 la 10—12 mp suprafață pe locuitor (fără luarea în calcul a dependințelor), numărul mediu de camere pe apartament urmind să depășească 2,6,Pentru a înțelege mai bine semnificația noțiunii de confort locativ să analizăm situația grupării după numărul camerelor, al locuințelor construite din fondurile 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 singură cameră, 57,6 la sută cu două camere și 28,2 la sută cu trei. camere. în anul care a trecut situația 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 creștere substanțială a apartamentelor cu tre: camere, precum și o diminuare a celor cu 2 . camere. Sporirea cu 3,1 procente a locuințelor cu o cameră se explică prin grija pentru tinerii specialiști proaspăt absolvenți și încadrați în producție (care nu sint familiști). asigurîndu-Ie condiții superioare celor existente în căminele de nefamiliști.Faptele vorbesc de la sine. Po

programelor de propășire multilaterală a patriei, de traducere Iri viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.La Încheierea cuvîntăril, In aplauzele 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 anti- 
imperialistă, 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 general al. partidului, întruchipare grăitoare, a crezului politic al partidului, al voinței sale de pace ..și înțelegere cu toate popoarele lumii..Adunarea solemnă din Capitală consacrată aniversării Zilei naționale a poporului român a-luat sfirșit într-o atmosferă vibrantă, de puternic entuziasm, care exprimă unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. sub conducerea căruia și-au găsit o deplină împlinire idealurile de libertate și independență, de progres și prosperitate.In această zi de scumpă aniversare. in Sala Palatului Republicii din Capitală a vibrat puternic inima întregii țări. Cei prezenți la adunare — iar prin intermediul transmisiei de radio și televiziune —, toți cetățenii patinei au participat cu emoție și mindrie patriotică, cu satisfacția 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.

perspectivă. Iar rezultatele obținute 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 trebuit 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 riguroase arată’ că dacă in perioada de după 1965 nu s-ar fi mers pe calea unei rate Înalte a acumulării. 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- productivității muncii și a veniturilor tuturor categoriilor de oameni al muncii. în felul acesta s-a făurit chipul nou al României socialiste de azi.
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 nenumăratele altele : in anul 1987, declarat de Organizația Națiunilor Unite „An internațional al oamenilor fără locumță", în lume existau-peste 100 de milioane de per?, soane fără locuințe, i.ar 1,2 miliarde 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 afirmarea plenară a personalității, dreptul de a trăi omenește. în condiții de confort, a devenit ceva firesc, datorită politicii profund umaniste a partidului nostru, datorită investițiilor 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 fondurilor de investiții alocat? in 1950 pentru dezvoltarea economico-socială 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 naționaleAdunăriîn municipiile reședință de județ au, avut Ioc adunări festive consacrate împlinirii a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială $1 națională, antif iscistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. att istoric realizat prin voința și acțiunea unite ale întregului popor, sub conducerea eroică a Partidului Comunist Român.Au luat parte activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă- și obștești, un mare număr de oameni ai muncii. La a- dunările din unele județe au fost prezente delegații de partid din țările socialiste vecine.Despre semnificația istoricului e- veniment revoluționar de la 23 August 1944, gravat cu litere de aur în cartea de istorie a poporului român, au vorbit primii secretari ai comitetelor județene de partid. Vorbitorii au reliefat rolul hotărîtor al partidului în organizarea și conducerea revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă de acum 45 de ani. marile iz- binzi ale poporului român, obținute prin muncă și dăruire în anii socialismului.- cu precădere după Congresul al IX-lea. perioada cea măi rodnică în împliniri din întreaga istorie multimilenară a țării, politica externă a României consacrată în întregime păcii. înțelegerii, conlucrării 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 general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. care și-a dedicat, de aproape șase decenii, eroica si strălucita activitate revoluționară slujirii idealurilor supreme ale partidului și poporului, luptei pentru libertate, demnitate și independență a națiunii române, cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale. A fost evidențiat. totodată, cu sentimente de legitimă mîndrie patriotică. rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu in desfășurarea vastului proces înnoitor, revoluționar pe care l-a cunoscut societatea noastră in cei 24 de ani de cind conduce Cu clarviziune șl cutezanță destinele tării și poporului; proces care a asigurat o viață nouă, prosperă tuturor zonelor și localităților patriei, pe baza unei impetuoase dezvoltări eco- nomico-sociale. a egalității reale a tuturor cetățenilor Românie) socialiste. .A fosț -adus, de asemenea, un vibrant .omagiu tovarășei Elena Ceatișesțu, «g mflliard de frunte al partidului șl statului, eminent om de știință de largă recunoaștere internațională. a cărui prodigioasă activitate este exemplar consacrată creșterii continue a rolului științei, invăță- mlntulul și culturii in opera de edificare . socialistă și comunistă a patriei.A fost subliniat faptul că realizările fără precedent înregistrate in dezvoltarea economiei naționale. pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, au permis României ca într-o perioadă Istorică
Idealuri nepieritoareCine scrutează cu obiectivitate destinul poporului zămislit și rămas pururea statornic pe acest picior de plai constată, dincolo de incidental, dincolo de vre- melnicile meandre determinate 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 primare, un nume cu o fascinantă rezonanță, începător al unui șir de alte nume cu înaltă faimă : Burebis- ta. Dar abia acum cițiva ani. cind datorită unei fericite inițiative a președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost sărbătoriți cei 2 050 de ani de viață statală pe meleagurile noastre, cele două coordonate aie gîndului și faptei slăvitului strămoș s-au evidențiat pe măsura strălucirii lor. iar acestea âu fost : unitate și independență.Acestea au fost și au rămas- coordonatele pe care Istoria noastră s-a constituit, ele fiind de fapt zestrea noastră inestimabilă. Pentru că fastuoasele castele de aiurea, comorile strălucind în aur și nestemate pălesc, asemenea lucrurilor supuse vremelniciei, 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 libertatea urmașul său intru statornicie și ideal, Decebal eroul. îl resimțim în mia de anj în care, călcat de seminții. năvălitoare, no- porul român a rămas credincios destinului său de a fi unit și liber. Regăsim providențialul gest ce marchează 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 Mureș și Cărei și pretutindeni, 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, idealurile mărețe și perene, definitorii pentru însăși ființa noastră națională, au fost la noi îmbrățișate țu aceeași ardoare de cei ce mînuiesc plugul ca și spada, de voievozii. împătimiți intru păstrarea independenței și intăpțuirea unirii chiar cu prețul propriei vieți, de clntăreții inspirați ai aceștor fierbinți năzuințe. Cu alte cuvinte, de întreaga suflare românească.Literatura de inspirație istorică la noi nu este un capitol delimitat din rațiuni didactice, ci o realitate impusă de însăși aderența organică a scriitorilor ia cele mai înalte idealuri ale poporului lor. între creația scriitorului român și activitatea sa socială, politică, de luptă chiar, în înțelesul exact al termenului, nu s-a făcut niciodată o delimitare. începind cu cronicarii, continuind cu mărețele frunți ale Școlii Ardelene, cu pașoptiștii, cu‘ făptuitorii primei uniri, si ai Unirii celei Mari, cu părtașii la incandescentele evenimente contemporane, scriitorul român nu a înregistrat doar, cu fidelitate, istoria, ci a fost totdeauna printre făuritorii ei.Mărețul act de la 23 August, care a avut loc acum patru decenii și jumătate, ani de grandioase înfăptuiri în toate domeniile, pe plan material și spiritual, a salvat țara și poporul nostru de la. o- catastrofă ale cărei proporții nici nu pot ti evaluate. O dată cu el, cu acest epocal act, datorită lui, act istoric făurit sub conducerea partidului comunist, poporul român nu numai că s-a eliberat de sub teroarea fascistă, ci a nimicit pentru totdeauna orice fel de exploatare. Dar, privind lucrurile din prisma pe care ne-am propus-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 firească și totodată pe pă-

în reședințele de județscurtă 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 potențialului productiv al fiecărui județ, ca urmare a aplicării consecvente a politicii partidului și statului de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul -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 știința, învățămî.ntul și cultura ca factori esențiali in propășirea întregii țări. A fost relevată, de asemenea, crearea unui larg și puternic sistem al democrației muncitorești-re- voluționare original, unic in felul lui, care asigură tuturor cetățenilor patriei posibilitatea participării active la soluționarea corespunzătoare a multiplelor aspecte pe care le ridică viața, realitatea, edificarea eu poporul și pentru popor a noii societăți, la făurirea conștientă a viitorului liber și independent, socialist 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 meridianele globului, cei care au luat cuvintul au evidențiat importanța deosebită a Inițiativelor și acțiunilor președintelui României consacrate înfăptuirii dezarmării, in primul rind a celei nucleare, făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, soluționării constructive a marilor probleme ale contemporaneității, in consens cu aspirațiile poporului român, ale tuturor popoarelor iubitoare de pace și progres.în încheierea adunărilor, intr-o atmosferă de puternic entuziasm patriotic. 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 efervescență creatoare determinată de dezbaterea amplă in partid, cu participarea Întregului popor, a documentelor pentru Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român, în aceste momente de intensă trăire 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 drumul de mărețe victorii, fără egal în istoria națională, parcurs în anii

mîntul străbun se instaura independenta care de-abia atunci, șî cu deosebire de la Congresul al IX-lea al partidului, căpăta un caracter definitiv, cu neputință de a mai fi clătinat.Așa cum istoria. Cu toate dramaticele ei încercări, este un tot armonios, profilul moral al poporului nostru, plămădit și călit de o atît de furtunoasă istorie. are o structură de o inconfundabilă și răpitoare frumusețe. Cu patos, cu irezistibilă forță, poporul a știut să-și exprime simțămintele cele mai general umane, mereu iluminate de idealurile sale cardinale. Fără acestea, fără unire și fără libertate, el știa că nici gingășia cînte- culul de leagăn, nici urările de an nou, nici vigoarea sărbătorească a orației de nuntă, nici viersul ritual al cununii griului nu erau posibile.Pe aceste idealuri cruciale stau și nesfirșita dragoste față de natura maternă, de eodrul frate; de rîu și de ram. și dorul, acea stare de efervescentă și nostalgie ce nu-și găsește termen corespunzător 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 consimte să o dea o dată cu capul, curăția sufletească, 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 abstracțiuni, Nici poporul nu le vede astfel și nici scriitorul. Ele sint un mod de viață care definește un popor și sint, în același timp, substanța unei literaturi. Ele sint sufletul unui neam.îi este dat poporului român 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, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Visind secole de-a rîndul să fie independent, dind

de după Congresul al IX-lea. Iși reafirmă voința de a munci cu abnegație revoluționară pentru înflorirea necontenită a patriei noastre libere, suverane și independente, pentru ridicarea ei pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.în telegrame se dă glas simțămin- telor de deplină adeziune și legitimă mîndrie patriotică ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județele țării față de Hotă- rîreâ Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general ăil Partidului Comunist Român, exprimin- du-se convingerea că această opțiune politică constituie garanția sigură a înaintării neabătute a patriei 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 însemnătate la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, la înflorirea continuă a științei, învățămintului șl culturii naționale.Telegramele dau o înaltă apreciere orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, președintele 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 tovarășa Elena Ceaușescu. in unități industriale și agricole din județe ale tării, care se constituie în adevărate programe de acțiune pentru toți oamenii muncii în vederea înfăptuirii exemplare a planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, temelia Înfloririi armonioase a tuturor județelor șl localităților patriei.în numele celor ce trăiesc si muncesc in județele tării, partici- panții la adunări iși reînnoiesc angajamentul de a acționa cu fermitate revoluționară. cu întreaga capacitate creatoare, pentru a intimpină Ca remarcabile 
fapte de muncă.«el de-al XIV-lea- 
Congres ăl partidului;- pentru’"a îndeplini exemplar planul pe acert^an și pe infres>:^ cincinal. a- nerală a țării, la creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, țelul su- Srem 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 Festivalului național „Cintarea României". / (Agerpres)

lupte inegale pentru aceasta, poporul român cunoaște astăzi adevărata independență politică și economică. în mijlocul unor adversități, învingînd forte ostile. însuflețit numai de curatele și inflăcărateie sale idealuri pe care nu le-a trădat nici în cele mal dramatice încercări, poporul român, condus de partidul său comunist, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a știut să dea acestor idealuri ființă nepieritoare.Și toate, tot ceea ce sufletul său colectiv a zămislit mai inalt, mai curat, mai nepieritor, e așezat sub semnul omeniei românești.Dacă am căuta un cu- vînt care să caracterizeze cel mai exact profilul românului, acesta ar fi ome
nia. Omenia constituie specificul oricărei fapte să- vîrșite de el, de la cea mai măruntă pînă la cea cu implicații internaționale. Dar dacă această trăsătură atît de fecundă și de generoasă era doar un a- tribut nativ al poporului nostru, ea a fost ridicată la rang de principiu al politicii 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 unității și neatirnării noastre, garanția că acestea, în sfirșit pe deplin dobindite, nu ne vor mai fi răpite niciodată. Acest tonic sentiment poporul nostru și-l manifestă prin adeziunea, entuziasmul, voința unanimă cu care susține propunerea 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 dintotdeauna a românilor că cele mai scumpe idealuri ale lor, apărate cu singe în secoli de urgie și glorii, sint realizabile și nepieritoare.Ele vor dăinui atît timp cit vor dăinui rîul și ramul, doina și cintecul de leagăn, steaua și izvorul. Adică etern.

Vasile REBREANU
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Tovarășului DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrale a Republicii Populare ChinezeCu 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 amplifica tot mai mult, în spiritul ințelegerilor convenite, spre binele popoarelor 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 realizări tot mai mari in opera de edificare a socialismului, de înflorire multilaterală a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colective de oameni ai muncii din economie raportează obținerea
unor succese de seamă in îndeplinirea și depășirea planului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm 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

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 planului pe perioada parcursă din acest an și din actualul cincinal.

Festivitatea absolvirii cursurilor Academiei
Militare de către o nouă promoție de cadre 
de comandă, de stat major, activiști de partid, 

ingineri și subingineri militariLa 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 militari.Au participat general-colonel Va- sile Milea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, adjuncți ai ministrului, membri ai consiliilor de conducere ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.De asemenea, în școlile de ofițeri activi, maiștri militari și subofițeri aparținind Ministerului Apărării Naționale au avut loc festivități de acordare a gradului promoției 1989.Intr-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, participanții au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 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, perfecționării activității in toate domeniile, pentru îndelungata activitate desfășurată in vederea înfăptuirii intereselor vitale ale poporului român, salvgardării păcii, pentru soluționarea. in interesul tuturor popoarelor,,a problemelor, cqmpișxe sdp;,;,jumiii.i. . contemporane. In deplin consens cu ,

întregul partid și popor, noile promoții iși exprimă adeziunea la Ho- tărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie cu privire la propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția înaintării neabătute a României pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, a independenței și suveranității naționale.în telegrame se exprimă sentimentele de înaltă stimă și respect față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la dezvoltarea invățămintului, științei și culturii românești.Absolvenții Academiei Militare, ai școlilor de ofițeri, de maiștri militari și subofițeri, promoția 1989, se angajează să acționeze pentru înfăptuirea. politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru creșterea capacității de luptă a comandamentelor șt unităților, astfel incit armata să fie gata in orice moment, ca,la ordinul patriei, partidului și poporului, al comandantului suprem să apere cu bărbăție și spirit de sacrificiu. împreună cu poporul, cuceririle revoluționare, independența. suveranitatea și integrita- , tea. teritorială.. a.■ș.cu.rți.aei., noastre pa- țrli -- 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 InterneIn atmosfera de efervescentă emulație creatoare in care întregul nostru popor a sărbătorit împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și in- timpină 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 militare ale Ministerului de Interne s-au desfășurat solemnitățile prilejuite de înălțarea in grad a unor noi promoții de ofițeri și subofițeri activi.La festivități au luat parte tovarășul Tudor Postelnicu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C R., ministru de interne, cadre din conducerea Ministerului de Interne și Departamentului Securității Statului, generali și ofițeri, reprezentanți ai organelor locale de p irtid. ai organizațiilor de masă și obștești, părinți ai elevilor, alți invitați.Cu acest prilej, cei mai tineri ofițeri și subofițeri ai Ministerului de Interne au adresat, intr-o vibrantă unitate de voință, telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul 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 beneficiat. 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 patriotică și bucurie pe care le trăiesc toți fiii străbunelor noastre plaiuri și-au manifestat, din adincul inimilor. 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 realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea, in suprema 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 savant de largă recunoaștere internațională, pentru exemplara activitate’ dedicată cu devotament înălțării patriei pe noi culmi de progres și civilizație, înfloririi continue a științei. invățămintului și culturii românești.Asemenea întregului personal al Ministerului de Interne, tinerii ofițeri și subofițeri și-au exprimat hotârirea fermă de a acționa cu inal- tă vigilentă și răspundere, la cote ridicate de ordine și disciplină, pentru indeplintrea misiunilor incredin- țate de partid și popor, a ordinelor și indicațiilor comandantului nostru suprem, intimpinind astfel, cu rezultate superioare. înaltul forum al comuniștilor români din toamna acestui an. care va intra' in istoria neamului drept congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific in transformarea revoluționară a societății românești, al adevăratei suveranități și al independenței depline, economice șl politice, a României.

Comitetul Județean Constanța al P.C.R. raportează realizarea planului la producția-marfă industrială pe 8 luni, urmind ca pină la finele lunii august să livreze suplimentar economiei naționale produse în valoare de peste 1 miliard lei. Totodată, se raportează că a fost realizată și producția pe 8 luni contractată la export, actio- nindu-se pentru devansarea unor contracte din perioada următoare. In activitatea de investiții-con- strucții s-a înfăptuit un program in valoare de 17 miliarde lei. pu- nindu-se în funcțiune peste 50 obiective productive și dindu-se in folosință aproape 2 100 apartamente și alte obiective edili tar-gos- podărești.Aceste realizări, ca si tot ceea ce am edificat mai trainic și mai frumos pe această străveche vatră românească — se arată in telegramă — sînt rodul gindirii și faptei dumneavoastră, al ajutorului deosebit de prețios acordat dumneavoastră, mult tovarășe secretar Nicolae Ceaușescu, de Elenă Ceaușescu, organizației noastre județene de partid în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, pentru care vă adresăm cele mai vii mulțumiri și vă exprimăm întreaga noastră recunoștință față de grija permanentă ce dezvoltării și înfloririi Constanța.In telegrama adresată tetul Județean Timiș al raportează că oamenii muncii din acest județ au îndeplinit in ziua de 21 august planul producției- marfă industriale pe 8 luni. S-au creat astfel condiții pentru a se realiza pină la sfirșitul lunii august o producție suplimentară in valoare de peste l miliard lei. In perioada parcursă din acest an au fost livrate suplimentar contractelor încheiate cu beneficiarii externi mărfuri insumînd peste 80 milioane lei.Profund recunoscători față de tot ceea ce ați făcut și faceți pentru dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor localităților patriei, pentru binele și prosperitatea întregului popor, puternic însuflețiți de luminoasele perspective ale noului destin al României, magistral sintetizate in documentele pentru marele forum comunist din noiembrie .— se spune in. ^elegra-: mă — comuniștii, toți oamenii muncii din județul Timiș vă asigură. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. , că. vor ____totul pentru a ti in primele rin-' duri in înfăptuirea politicii partidului 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 Județean Vrancea al P.C.R. se raportează că oamenii muncii au îndeplinit. la 20 august, principalii indicatori de producție și de eficiență economică pe 8 luni ale anului. In perioada care a mai rămas pină la sfirșitul lunii august se preconizează realizarea unei producții suplimentare in valoare de 310 milioane lei. Concomitent, au fost economisite importante tați de energie trat,

rîndu-se un grad ridicat noire a producției-marfă.îndeplinirea planului la ția-marfă industrială pe de în-

Decorarea drapelelor de luptă ale unor 
gărzi patrioticeCu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, prin decret prezidențial au fost decorate cu Ordinul „Apărarea Patriei" clasele I și a Il-a drapelele de luptă ale unor gărzi, patriotice județene, municipale, orășenești și din mari unități economice pentru rezultatele deosebite obținute in pregătirea pentru apărarea patriei.La festivitățile organizate cu acest prilej au participat activiști de partid și de stat, comandanți și luptători ai gărzilor patriotice, militari ai forțelor armate, tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei, membri ai formațiunilor de apărare civilă și de Cruce Roșie, numeroși locuitori din localitățile respective.într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, co

mandantul suprem al foșțelor armate, 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 propunerea de realegere a tovarășului Nicolae' Ceaușescu, ,1a Congresul al XIV-lea. in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. în telegrame se exprimă 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, independența, suveranitatea și integritatea României socialiste.
tv19,00 Telejurnal • Țara în ajunul marii sărbători naționale19,40 In numele independenței naționale, al păcii și libertății popoarelor.

Producție a Studioului cinematografic al Armatei. Premieră TV. Scenariul: dr. Florin Constantiniu. Regia: col. Dumitru Seceleanu20.35 Cinstire patriei șl Marelui Erou.Spectacol llterar-muzical-coregrafic21.35 Ctitorii ale Epocii de Aur • Repere de marcă ale civilizației noastre socialiste. Documentar21,55 Telejurnal

unei productii-marfă indus- suplimentare în valoare detale și a celor materiale la 1 000 lei producție, a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili, a utilizării pe scară largă a materialelor recuperabile și refolosibile, a celor din resurse locale, a creșterii productivității muncii.In încheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din acest sector de activitate de a nu precupeți nici un e- fort pentru a întimpina cu noi și importante succese marile evenimente politice din acest an din viața partidului și a țării.Colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale Consiliului Popular al județului Argeș raportează că au realizat planul pe 3 ani și 9 luni din a- cest cincinal la producția-marfă industrială in industria mică, ob- ținînd o producție suplimentară de 134,1 milioane lei. reprezen- tind livrări' de mărfuri la export și la fondul pieței.Unitățile economice ale Consiliului Popular Județean Bihor au realizat pină la data de 19 august sarcinile de plan pe această lună, atit la producția-marfă lă. cit și la export.La dala de 19 august plinit sarcinile dc plan și 9 luni din-actualul cincinal și colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice și bugetare din sistemul Consiliului Popular Județean Sibiu, înregis- trind însemnate depășiri la principalii indicatori economici. Pe 8 luni din acest an planul a fost realizat și depășit la producția- marfă industrială, export și livrări la fondul pieței.Oamenii muncii din orașul Anina an realizat integral sarcinile de plan la producția-marfă și productivitatea muncii pe 8 luni din a- ccst an. Avansul de timp ciștigat va permite să se realizeze suplimentar. pină ia sfirșitul lunii, o producție de 50 milioane lei concretizată în importante cantități de huilă, argilă refractară, cherestea și alte produse solicitate de economia națională.Colectivele muncitorești din municipiul Bacău au îndeplinit planul pe 8 luni din acest an, anga- jindu-se ca pină la sfirșitul lunii august să obțină o producție suplimentară de peste 408 milioane lei. materializată în importante cantități de armături industriale, mijloace de automatizare, mobilier din lemn, țesături și confecții textile. precum și alte produse necesare economiei naționale.Oamenii muncii din orașul Breaza. județul Prahova, au realizat, la data de 16 august, planul producției-marfă industriale pe' 3 ani și 8 luni din actualul cincinal, iar la ,e>fporț au livrat, suplirpentar , 'pj-o^use dgj mecanică fină'si dor.- fec'ții artizanale în valoare de 45 milioane lei.Unitățile economice ale orașului Cimpina au îndeplinit sarcinile dc plan la producția-marfă industrială pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal, la data de 17 august, urmind să realizeze pină la sfirșitul lunii o producție in valoare de peste 220 milioane Iei.îndeplinind planul la producția- marfă indusfrială pe 3 ani si S luni din actualul cincinal, oamenii muncii din orașul Hunedoara, la sfirșitul producție suplimentară in de 114.3 milioane lei.Unitățile economice din piu! Oradea au realizat producției-martă industriale pe 3 ani și 8 luni, in ziua de 20 august, creindu-se astfel, posibilitatea ob-

ținerii triale peste’ 565 milioane lei. concretizată in importante cantități de energie electrică pe bază de cărbune, alumină, mobilier din lemn, confecții textile și alte produse.Colectivele de oameni ai din orașul Reghin, județul au îndeplinit, în ziua de 17 planul la producția-marfă industrială pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal, 'creindu-se condiții pentru a realiza, pină sfirșitul acestei luni, o suplimentară in valoare 196 milioane lei.Oamenii muncii din ____________Sighelu Marmației, județul Maramureș, au îndeplinit, la 18 august, planul la producția-marfă industrială pe 8 Juni din acest an. ceea ce va permite ca pină la sfirșitul lunii să realizeze o producție suplimentară in valoare de peste 72 milioane lei, concretizată in mobilier din lemn, cherestea, tricotaje, confecții textile. încălțăminte și altele.Industria municipiului Slatina, județul OU. a îndeplinit planul pe 8 luni din acest an la producția pentru export. Au fost create, astfel, premise pentru realizarea pină Ia sfirșitul anului a unei producții suplimentare destinate exportului în valoare de peste 2 miliarde lei.Colectivele muncitorești din municipiul Suceava au îndeplinit planul productiei-marfă industriale pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal in ziua de 20 august. Valăarea producției obținute suplimentar se ridică la 289 milioane lei și se concretizează în importante produse destinate economiei naționale si exportului.Oamenii muncii din cadrul Centralei Minereurilor Baia Mare au realizat sarcinile <le plan pe 8 luni la data dc 20 august, urmind ca pină la sfirșitul lunii să livreze suplimentar economiei naționale importante cantități de plumb, cupru și alte metale in concentrate în valoare de peste 125 lei.Unitățile Centralei de Piese de Schimb pentru 'Chimică si au realizat marfă pe 8 3 ani și 10 na! la data ... ____ _____ ________nind ca pină la sfirșitul lunii să realizeze o oroductie-marfă suplimentară în valoare de 385 milioane lei.Colectivele de oameni ai muncii de la Centrala „Delta Dunării" — Tulcea au îndeplinit planul la pro- ductia-marfă industrială pe 3 ani Si 10 luni din actualul cincinal |a data de 18 hugusl. A fost obținută peste prevederile planului o pro- ductie-marfă industrială in valoare . de 86.6 milioane, jeiOamenii muncii din cadrul Combinatului Minier Rovinari. județul Gorj, au îndeplinit in ziua de 19 august sarcinile de plan în domeniul investițiilor pe 8 luni și sint create condiții ca pină Ia sfirșitul lunii să se realizeze in devans un volum important de lucrări de const: uciii-mon tai.Combinatul Minier Gura Humorului a indeplinit. la data de 20 august, planul pe 8 luni din acest an. asigurind astfel condițiile obținerii unei producții-marfă industriale suplimentare in valoare de 26.7 milioane lei.Antrepriza de construcții Metrou din Centrala antrepriză generală de construcții căi ferate a îndeplinit planul la activitatea de construcții-montaj pe 8 luni in ziua de 3 iulie, creindu-se posibilitatea ca pină la finele lunii august să realizeze peste plan o pro-

muncii Mureș, august.

ducție suplimentară de 80 milioane lei.Colectivul Combinatului Siderurgic Hunedoara a îndeplinit sarcinile planificate la export pe 8 luni, pe relația devize convertibile, asi- gurindu-și vrării către in această ducții suplimentare in valoare de 50 milioane lei.Oamenii muncii de Ia Combinatul de îngrășăminte Chimice „Azo- mures" din Tg. Mureș au realizat in ziua de. 18 august planul productiei-marfă pe 8 luni din acest an.' Va fi obținută o producție- marfă 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 suplimentară la acest indicator in valoare de peste 3,3 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea de Confecții si Tricotaje București au realizat in ziua de 15 . august planul la producția- marfă industrială. pe 3 ani și 8 luni din actualul cincinal, -urmind ca pină la sfirșitul lunii să obțină o producție suplimentară in valoare de peste 200 milioane lei.întreprinderea dc Confecții Rm. Sărat, județul integral planul 3 ani și 3 luni nai la data de va permite ca . _ ___nului să livreze suplimentar economiei naționale confecții in valoare de peste» 104 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Salina Slănic, județul Prahova. au îndeplinit și depășit planul Ia producția-marfă și export pe 3 ani și 8 luni din acest cincinal la data de 18 august, creindu-se astfel posibilitatea realizării unei producții suplimentare de peste 30 milioane lei.Oamenii muncii de la întreprinderea Piscicolă Constanta au realizat planul producției-marfă industriale pe trei ani și 11 luni din actualul cincinal, iar pină la sfirșitul acestei luni vor obține suplimentar o producție in valoare de 80 milioane lei.Colectivul dc muncă al Întreprinderii de Transporturi Turistice și Auto au îndeplinit în ziua de 19 august planul de venituri din transporturi auto pe 8 luni ale anului și planul pe 3 ani și 9 luni din actualul cincinal, ceea ce va permite realizarea, pină la sfirșitul anului, a unui volum suplimentar de venituri in valoare de 80 milioane lei.Oamenii muncii db "Ia întreprinderea 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 productii-marfă suplimentare în valoare 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 instalată de 7,1 MW. si se angajează să acționeze cu forțe sporite pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin pe acest xan și pe întregul cincinal.In telegrame se exprimă rirea oamenilor muncii'din unități economice de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea 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 prosperitatea patriei noastre socialiste.

astfel posibilitatea li- beneficiarii externi, perioadă, a unei pro-produc- cele 8 luni care au trecut din acest an a fost raportată, de asemenea, dc oamenii muncii din sectorul 4 al Capitalei. In acest sector se scontează pe realizarea, pină la finele acestei luni, a unei producții suplimentare de peste 300.milioane lei. Bilanțul pe această perioadă in-. elude asimilarea în fabricație a numeroase’ produse noi și aplicarea unor tehnologii moderne, ceea ce a condus ' la realizarea unui grad sporit de înnoire a producției. superior celui planificat. De asemenea, in domeniul investițiilor au fost finalizate înainte de termen ducție, ._. _______  _______ „ ____a fost realizat integral la 17 august.în telegrame se exprimă adinca recunoștință a oamenilor muncii bucureșteni pentru grija statornică pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă pentru dezvoltarea și înflorirea Capitalei și se dă expresie hotăririi lor de a acționa cu abnegație și dăruire revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, intimpinind sărbătoarea de la 23 August și Congresul al XIV-lea al partidului cu noi și remarcabile succese.în telegrama Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții se raportează eă oamenii muncii din unitățile subordonate ministerului și-au îndeplinit angajamentele asumate in întrecerea socialistă, realizind planul pe 8 luni din acest an la data de 22 august, la producția-marfă industrială, la export pe relația Hiring țări socialiste. Ia productivitatea munții, investiții, puneri in funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la capacitățile programate. Totodată, s-au realizat si depășit prevederile de plan la o serie de produse fizice de bază, cum sint : cherestea, furnire estetice, placaje din lemn, plăci fibro- lemnoase. panel, plăci și tuburi din azbociment, prefabricate din beton armat, plăci faianță și altele.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu .spune in ■ teiegramâ — de hotârirea unanimă a tuturor oamenilor muncii din industria lem- _ nului. ,‘mâteriăilelbr* "de construcții, face i â ‘'SȘtflei și certfmtcl'i firi'c de ă " "aețțtmâ îh spirit reVoluțibriăir'. astF fel incit, să îndeplinim in condiții cit mai bune sarcinile Lhcredințate, in cinstea celui, de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.în telegrama Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești se raportează îndeplinirea, Ia data de 19 august, a sarcinilor de plan pe trei ani și opt luni din actualul cincinal la producția fizică, producția-marfă industrială, valoarea producției-marfă industriale și la prestările <je servicii neinduătriaie in industria mică, precum si la export, la livrările de mărfuri către fondul pieței și investiții. Sint create astfel premise pentru realizarea pinâ la Congresul partidului a planului pe patru ani ai actualului cincjrial. Aceste rezultate au fost obținute în condițiile reducerii' substanțiale a cheltuielilor to-

4 noi capacități de pro- iar planul valoric pe 8 luni industria-

astfel la producție de pestemunicipiul

___ de stimate general tovarășa
o purtați județuluide Comi-
P.C.R. se

milioaneUtilaje șl Industria București la oroductia-PetrochimicăOlanulluni din acest an și ne luni din actualul cinci- de 14 august, prelim i-

Buzău, a realizat productiei-marfă ps din actualul cinci-' 18 august, ceea ce pină la sfirșitul a-

___ . _ ’antimetal, combustibil și electrică. S-a inregis- de asemenea, o creștere a volumului de mărfuri pentru export. comparativ cu perioada co- respunzătoăfe 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 angajamentele asumate in cinstea marii sărbători 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 încredințăm. mult iubite si stimate tovarășe Nicolae. Ceaușescu. că vom munci cu înaltă răspundere comunistă, cu spirit revoluționar, pentru a înfăptui in mod exemplar sarcinile ce ne revin in acest an și pe întregul cincinal, sporindu-ne astfel contribuția la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii.In telegramele adresate de Comitetul 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 automatizare pentru industria electrotehnică. mașini și utilaje pentru industria ușoară. Prin înfăptuirea cu consecventă a măsurilor cuprinse in programele de organizare si modernizare 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 producția- marfă 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 producție de 700 milioane lei. Aceste sporuri au fost obținute, in principal, pe seama creșterii productivității muncii cu 8,6 la sută in condițiile reducerii consumurilor. In această perioadă au fost asimilate produse și tehnologii noi. asigu-

Oamenii muncii

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

Hațeg, județul si-au propuș ca pină lunii să realizeze o valoaremunici- olanulde pe ogoareși realizarea unor producții mari Ia hectarIn 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 modernizare a agriculturii. Nivelul ridicat al recoltelor are la bază dotarea unităților 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 vegetale, 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 agricultura județului de a obține recolte cit mai mari la tocate culturile, corespunzător 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
LA OVĂZ

IN JUDEȚUL HARGHITA• Cooperativa Agricolă de Pro-
ducție Tușnad — 5 580 kg la hectarCooperativa Agricolă de Producție Remetea — 5 548 kg la hectar

Cooperativa Agricdlă de Producție Lupeni — 5 485 kg la hectarCooperativa Agricolă de Producție Sinpaul — 5 470 kg la hectar
LA ORZOAICĂ 

DE PRIMĂVARĂ 

ÎN JUDEJUL HARGHITA

hotă- aceste

Cooperativa Agricolă de Producție Episcopia Bihor — 12 608 kg tulpini la hectar Cooperativa Agricolă de Producție Diosig — 12 542 kg tulpini la hectarCooperativa Agricolă de Producție Roșiori — 12 535 kg tulpini la hectar
Cooperativa Agricolă de Producție Cosmeni — 5 560 kg la hectarCooperativa Agricolă ducție Sinsimion — la hectarCooperativa Agricolăducție Remetea — 5 490 kg la hectarCooperativa Agricolă de Producție Ciceu — 5 420 kg hectar

de Pro-5 525 kgde Pro-

LA CÎNEPĂ

la
IN JUDEȚUL BIHORCooperativa Agricolă de Producție Sintandrei — 12 733 kg tulpini la hectar

In Jelegrame adresate tovarășului- secretarComunist Republicii lucrătoriiNICOLAE CEAUȘESCU, general i' Român, Socialiste ogoarelor respective recoltării primăvară unor recolte mari la hectar, superioare nivelului planificat., In telegrame se arată că în aceste zile forțele de la sate acordă o atenție deosebită recoltării și valorificării legumelor și fructelor, stringerii și depozitării furajelor, executării arăturilor, pregătirii in cele mai bune condiții a campaniei agricole de toamnă.însuflețiți . de sarcinile și indicațiile secretarului general al partidului — se subliniază in încheierea telegramelor — oamenii muncii din agricultură desfășoară o intensă activitate pentru a obține rezultate cit mai bune in toate sectoarele de producție agricolă, sporindu-și astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei.

al Partidului președintele România,din unitățile agricole i raportează terminarea ovăzului, orzoaicei de i și cinepei și obținerea

• 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 românesc ieri și azi — 17; 19, Alo, aterizează străbunica — 9; 11; 13; 15 : DACIA (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 : COTRO- CENI (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 : POPULAR (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 :(15 61 54) — 9; 11,30; 14;RIA (47 46 75) — 9; 11;MELODIA (11 13 49) — 15,30; 17,45; 20

• Misiune specială :(80 49 85) — 15: 17; 19• Sagarmatha : UNION 9; 11; 13: 15: 17: 19• Primisiuni : MUNCA15: 17; 19
FERENTARI(13 49 04)(21 50 97)

BUCUREȘTI 16.30; 19, GLO- 13: 15; 17; 19, 8,45; 11; 13,15;
teatre• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A treia țeapă — 18

• Teatrul Mic (14 70 81) : Fără aprobare — 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. Tăna- se" (15 56 78. grădina de vară Boema):Bună seara, Boema ! — 19• Ansamblul artistic „Rapsodia română" (13 13 00) : Meridiane folclorice — 18,30• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala Victoria) : cartea cu jucării — 11

indeplin.it
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei iugoslave „Danas“

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 națională, antifascistă șl antiimperialis- tă, care a lichidat vechea orînduire burghezo-moșiereaacă, dominația imperialistă și a deschis calea marilor transformări economico-sociale. calea construcției socialismului in România.Cu 45 de ani in urmă, România era 

o tară agrar-lndustrială slab dezvoltată. 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 industriale. în acest an, de 155 de ori față de 1945, din care de peste 120 de ori după Congresul al IX-lea al partidului, 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 României și, se poate spune, printre cele mai mari producții la hectar din lume : peste 8 000 kg de grîu la hectar, peste 7 000 kg orz la hectar — ne întreaga suprafață a țării — și, de asemenea, producții mari la toate celelalte culturi.De aceea, la recenta Plenară a Consiliului Național al Agriculturii am apreciat că in 1989 vom obține o recoltă 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 național 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 dezvoltat puternic proprietatea socialistă a intregulr.i popor în industrie și alte ramuri, am cooperativizat agricultura șl am dezvoltat. In general, un puternic sector cooperatist și in alte sectoare de activitate.în al doilea rînd, am alocat an de an, pentru dezvoltare — lncepînd îndeosebi de la Congresul al IX-lea al partidului — peste 30 la sută din. venitul național. Aceasta ne-a permis să realizăm mari investiții industrial- agricole, să asigurăm creșterea fondurilor fixe de îa 160 de'ntîllăhde' lei la peste 3 600 de miliarde lei astăzi! Am aoordat o mare atenție amplasării forțelor de producție, a industriei, 
a celorlalte sectoare, a transporturilor și cu atît mai mult am dezvoltat agricultura in toate zonele țării. Am creat sute de noi platforme industriale, pornind de la principiul dezvoltării 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 învățămîntu- lui, a activității culturale — considerând 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, științifice și culturale. Actualmente, întregul tineret urmează Invățămîntul de 10 ani și aproape 80 la sută urmează școala de 12 ani. începind de anul viitor, întregul tineret va urma școala de 12 ani, iar Invățămîntul superior 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 tării. Pentru că fără o înaltă pregătire 
a oamenilor nu am fi putut să obținem realizările pe care le-am obținut!Am construit, totodată, locuințe, așezăminte sociale pentru învățămint, pentru cultură, sănătate și altele. Oricine vizitează România poate să constate — și în orașele noastre, dar și in comunele noastre — marele număr de locuințe noi. Sintetic, se poate 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 afirma că am realizat o puternică creștere a nivelului de trai, o dată cu creșterea puternică a clasei munoi- toare, a intelectualității.Acestea sint rezultatele economico- sociale ale României, care, subliniez, Înseamnă realizarea obiectivelor construcției socialiste. Pe baza lor, se poate aprecia că România a realizat obiectivele primei etape a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, 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 asigurat. României lichidarea Înapoierii de veacuri și ridicarea la acest Înalt nivel de dezvoltare economico- socială !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 a- cestei politici, a dobînzilor mari și a jafului practicat de monopolurile și capitalul financiar internațional ! în 1980, România avea peste 11 miliarde de dolari datorie. Socotind, însă, din 1975 datoria împreună cu dobîn- zile pe care le-am plătit pînă în anul acesta, în luna martie, putem spune că am plătit peste 24 de miliarde 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 întreaga datorie, considerând că menținerea datoriei externe reprezintă o piedică în calea dezvoltării economico-sociale și in construcția societății socialiste.Am acceptat și noi, la un moment dat. prin 1982. pretențiile Fondului Monetar Internațional, care ne-a cerut să respectăm o serie de condiții pe care, de altfel, le impune si astăzi tuturor țărilor care apelează la împrumut : devalorizarea monedei naționale, renunțarea la investiții, reducerea cheltuielilor sociale și'alte asemenea poveri, bine cunoscute. Inițial, 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, menținerea ritmului de dezvoltare a economiei naționale și acordarea în continuare, din venitul național, a cel puțin 30 la sută pentru fondul de dezvoltare, iar in al doilea rînd menținerea nivelului de trai și a veniturilor populației, asigurînd în fiecare cincinal o creștere corespunzătoare a acestora. Am considerat, de asemenea, că nivelul dobînzilor interne este foarte mare, constituind, de fapt, nu un stimulent, ci o frână in dezvoltarea activității. Ca urmare, am redus- de cîteva ori unele din aceste dobînzi, stabilind. în general, dobînzi sub 5 la sută, iar pentru unele sectoare 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 general. șl, în primul rînd, a prețurilor de consum !Pe această bază, o dată cu plata datoriei, am realizat un volum de investiții, în diferite sectoare, de peste 2 000 de miliarde lei, echivalent — la cursul necomercial — cu circa 200—220 de miliarde dolari. în această perioadă am realizat mari obiective de dezvoltare a industriei, agriculturii, am dat în funcțiune Canalul Dunăre — Marea Neagră, inclusiv varianta 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 retribuțiilor s-a încheiat la 1 august anul acesta.De aproape șase ani nu a avut loc nici o creștere a prețurilor la. produsele 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 dezvoltării economiei naționale, al ridicării nivelului de trai al poporului 1Dacă 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 în- timplă pe plan mondial, am hotărît să nu mai apelăm, în nici un fel, la credite. Am adoptat o lege specială în direcția aceasta, interzicînd oricărei 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 econo- mico-socială a țării conform prevederilor 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 ! Desigur. un sistem financiar rații nai, cu dobînzi raționale, este necesar și poate avea un anumit rol în dezvoltarea economică, dar în actualele împrejurări — cînd ele se transformă în export de venit național, fiind doar în folosul monopolurilor și al sistemului financiar mondial — noi considerăm 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 credite de dezvoltare economico-socială.în ce privește ultima parte a întrebării dumneavoastră, cu privire la păstrarea independenței și suveranității, se știe ce spun astăzi toate țările în curs de dezvoltare. Sînt cunoscute obligațiile pe care le au aceste țări față de anumite state capitalisto 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 datoriei externe de adoptarea unor măsuri ce dezorganizează economiile naționale în diferite țări și, mai cu seamă, impunerea privatizării, formularea cerinței de trecere la lichidarea proprietății de stat sau a proprietății sociale în diferite domenii !Este evident că aceasta înseamnă un amestec inadmisibil în treburile interne ale diferitelor țări, transformarea 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. împreună cu alte țări socialiste, inolusiv cu Iugoslavia, avem o serie de acțiuni comune și putem să soluționăm multe probleme ale tehnologiilor bune, fără a apela la alții !Sîntem, desigur, pentru o largă colaborare cu alte state, dar vrem să realizăm aceasta pe principii de egalitate și de colaborare, inclusiv în domeniul 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 pentru Congresul al XIV-lea al partidului. 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 partidului, adoptat cu 15 ani în urmă, de făurire în România a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Noi considerăm că, începînd djn 1991, intrăm în faza superioară a realizării acestui program. Potrivit obiectivelor din Programul-Direotivă, în care punem accentul pe dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor, pe creșterea rolului- 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 construcții de locuințe in orașe, asigurînd fiecărui cetățean o locuință corespunzătoare. Vom face ca- muncitorimea să devină o clasă muncitoare intelectuală, iar țărănimea o țărănime intelectuală. Vor crește și mai mult cheltuielile sociale în deceniul viitor, se vor crea condiții de aplicare 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 încheia, în liniă generale, realizarea ambelor etape ale Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. România va avea o asemenea dezvoltare economică, socială, științifică și culturală încît va putea să-și asigure un înalt nivel da viață, corespunzător celor mai exigente 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! Practic, de 15 ani există această situație. De asemenea, ajutoarele pentru copii, asistența sanitară sînt gratuite. De altfel, avem în vedere sporirea, pînă în anul 2000,. a cheltuielilor. sociale, căre au un ral important în apropierea nivelului de viață al cetățenilor. Nu ne gîndim la un sistem egalitarist ! Vrem să menținem diferențierea între venituri, dar aceasta în mod rațional, pornind de la principiul 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 producției să se obțină venituri nelimitate ! 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 condițiile economice, sociale și de dezvoltare generală, care să permită trecerea treptată la aplicarea in viață a principiilor comuniste de organizare și de viață 1 în ce privește industria 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 depinde de aplicarea principiilor de etică și echitate comunistă. Am realizat 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 milioane 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 diferite alte categorii sociale.Partidul nostru, de la crearea primului partid muncitoresc din România. din 1893. și apoi a Partidului Comunist Român. în 1921, s-a dezvoltat ca partid al clasei muncitoare, întotdeauna în partid au fost și intelectuali. și țărani, dar partidul nostru comunist a fost, a rămas și va rămîne partidul clasei muncitoare î Conform cerințelor formulate de clasicii socialismului științific, partidul trebuie să rămină tot timpul un partid al clasei muncitoare ! Intelectualii care intră în partid sau care sînt în partid trebuie 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 realiza obiectivele clasei muncitoare, ale țărănimii, intelectualității, ale întregii 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 întregime cu interesele clasei muncitoare. ale întregii națiuni, de a asigura dezvoltarea tării și construcția socialismului. Tot ce am realizat șl realizăm este rezultatul politicii partidului. al unității muncitorilor, țăranilor si intelectualilor, a întregului popor în jurul partidului. De altfel, noi am și formulat teza realizării socialismului cu poporul și pentru popor IÎNTREBARE : 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, rolul important pe care l-a avut în dezvoltarea construcției socialismului în România Congresul al IX-lea al partidului, din 1965. începînd cu acest congres, am considerat că trebuie să ptmem capăt șabloanelor, conservatorismului, dogmatismului, așa-zisuluî „model unic" în construcția socialismului. Pornind de la principiul că făurirea socialismului trebuie să se realizeze în mod diferit de la o tară la alta, de la o etapă la alta, dar corespunzător realităților din fiecare țară, că legile obiective. principiile socialismului științific trebuie înțelese șl aplicate în concordantă cu realitățile din fiecare tară, am redat partidului și poporului sentimentul demnității si independenței, am trecut la realizarea unor profunde schimbări ți modernizări in organizarea societății. în conducerea tuturor sectoarelor de activitate. în economie am introdus principiile autoconducerii. autoges- tiunii. autofinanțării, am adoptat, prin lege, prevederea că muncitorii — sau personalul unei întreprinderi — 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 proprietate socialistă. Am renunțat de mult Ia teza deosebirilor dintre diferite forme de proprietate socialistă. considered că proprietatea comună a întregului popor — cunoscută 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 principiul conducerii și răspunderii colective. formînd consiliile oamenilor muncii, din care cel puțin 30 la sută trebuie să fie muncitori. Am insti- tuționalizat. prin lege, adunările generale ale proprietarilor și producătorilor — ca organe supreme de conducere a unei întreprinderi — și am adoptat continuu măsuri de îmbunătățire și perfecționare a lor.Este evident că am pus întotdeauna pe primul plan — repet — problemele științei, tehnicii moderne. calitatea, eficiența economică, rentabilitatea și continuăm să acționăm în direcția aceabta.Noi considerăm că problemele modernizării și perfecționării — ți tehnice. 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 cuceriri ale științei și tehnicii, care trebuie să se reflecte inclusiv in me* todele de conducere economică. în procesul democratizării. în sensul, însă, al participării poporului la conducerea societății IAșa am acționat noi, așa acționăm în prezent și avem în vedere să acționăm și în viitor !în ce privește unele măsuri care 

se adoptă în diferite țări, considerăm — 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 fiecare 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.

ț trebuie să vă spun deschis pornind de la aceasta, sîntemDar că. preocupați de faptul că în unele țări activitatea de perfecționare este legată de renunțarea la unele cuceriri socialiste, atît in organizarea și conducerea economiei, cit și în ce privește diferite progrese sociale, care sînt specifice socialismului, legate de însăși esența societății socialiste. Considerăm, deci, că trebuie perfecționate 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 înseamnă 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 obiectiv se va înfăptui în condiții ! acest . buneprob IeÎNTREBARE : Există . 
me in relațiile cu Ungaria? Care 
este părerea dumneavoastră in 
legătură cu minoritățile naționa
le și cu implicațiile lor asupra 
relațiilor interstatale ?

condiții doctrina apărării Independenței 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 principii ! 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 probleme fundamentale privind drepturile omului.Intre timp, unele cercuri reacționare, nesocotind drepturile cu adevărat 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 stimulării și susținerii politicii de emigrare ! Considerăm că aceasta este o problemă care vine în contradicția cu adevăratele drepturi ale omului, servind interesele cercurilor imperialiste, ale monopolurilor, ajutîn- du-le în racolarea de specialiști și diferiți oameni de știință.în schimb, am pus și punem eu toată fermitatea problema asigurării drepturilor la muncă, îndeosebi pentru tineret, rezolvîndu-se problema cea mai gravă — problema șomajului. Sîntem pentru a se crea condiții de învățătură pentru întregul 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 — a- tunci cînd este vorba de asigurarea retribuției egale la muncă egală. Am insistat și insistăm pentru rezolvarea problemei locuințelor, care, de asemenea, reprezintă o problemă 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 multe țări capitaliste și care — împreună cu reducerea cialetul la o existență a zeci și zeci de meni !Acestea sînt, de fundamentale ale drepturilor omului ! A încerca să se inventeze altele înseamnă a încerca o abatere a atenției propriilor ’popoare de la realitățile grave — economice și sociale — care se cer soluționate I

RĂSPUNS: România și Ungaria au dezvoltat de-a lungul timpului relații de colaborare, ca țări socialiste.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 unele pretenții privind răspunderea pentru viața unor cetățeni români de naționalitate maghiară, dar, în același timp, s-a declarat că se înțelege 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 dezvoltarea României. Ridicarea nivelului lor de trai se asigură nu în afară, ci aici, în România I Aceste principii sînt prevăzute nu numai în Constituție, pe care noi o considerăm printre cele mai bune, întrucît garantează deplina egalitate între toți cetățenii, dar șl în realitate am asigurat și asigurăm deplina egalitate în drepturi și nu există nici o. discriminare, în nici un domeniu, nici pe motiv de naționalitate, de rasă, cum se întîmpiă în țări, nici de vlrstft și așa mai parte.Dar, desigur, toți locuitorii triei noastre au ca cetățeni ai 1 te România. De ternațional este ; ceaștă privință nevoie să mal adevăr !Noi dorim, în general, să dezvoltăm 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 pretenții de amestec în treburile Interne. Ca buni vecini, trebuie să colaborăm și să ne ajutăm, în interesul popoarelor noastre, al prezentului și viitorului lor 1

RĂSPUNS : Există economie capitalistă și există economie socialistă ! Iar deosebirile dintre ele sînt bine cunoscute ! Esențialul, în această privință, este legat de proprietatea asupra mijloacelor de producție. de existența sau inexistența exploatării de sistemul ției !Formelemiei pet fi diferite, unele pot fi chiar identice. Nu forma de conducere reprezintă esențialul, ci forma 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 producție, cu tot ceea ce decurge din- tr-o asemenea activitate revoluționară.Fără îndoială, economia capitalistă a realizat și lucruri foarte bune și mai realizează și acum, dar baza rămîne capitalistă, ea poartă în însăși esența ei racilele care-i impun lichidarea.Economia socialistă, industria socialistă au realizat lucruri foarte bune ! Noi considerăm că socialismul are realizări foarte importante, deși există și activitate proastă. Dar perfecționarea în socialism nu poate însemna întoarcerea spre capitalism, ci înlăturarea lipsurilor și consolidarea proprietății întregului popor, asigurarea mersului înainte! Socialism înseamnă aplicarea fermă a principiilor de proprietate colectivă asupra mijloacelor de producție. înseamnă interzicerea exploatării omului de către om. repartiție e- chitabilă a produselor și veniturilor între membrii societății ! Vorbind, deci, despre socialism, susținem ferm convingerea că problemele actuale ’«e vor depăși și socialismul se va afirma cu și mai multă putere și va merge înainte ! --------- . ___________De altfel, este greu de presupus ;•|l^întoțțUeaurnil‘H®ru dezarmâr» — jfftHpropiindu-n»că popoarele care au ales calea so- în primul rînd pentru dezarmarea 6e sfîrșitul interviuluicialismului, niștii vor cucerit, vor zeci și zeci ivit unele greutăți ! Dimpotrivă, eu sînt convins că își vor uni forțele pentru a depăși merge înainte !

omului de de repartițiede conducere
către om, a produc-ale econo-

nici alte de------------ na- aceleași obligații. Republicii Socialis- altfel, dreptul in- așa de clar în a- îneît nici nu este l subliniem acest

ÎNTREBARE : Republica So
cialistă România a fost prima 
țară care s-a pronunțat pentru 
reducerea cheltuielilor și buge
telor militare, precum și pen
tru desființarea concomitentă a 
blocurilor militare. Care sini 
cele mai noi propuneri al» țării 
dumneavoastră pe acest plan ?RĂSPUNS : România s-a pronun-

afectează cheltuielilor so- realmente drep- liberă și demnă milioane de oa-fapt, problemele

clasa muncitoare, comu- renunța la ceea ce au renunța la lupta lor de de ani, pentru că s-au
greutățile și aÎNTREBARE : Vă rugăm, to

varășe președinte, să ne vorbiți 
despre modernizarea localităților 
rurale în România, despre care, 
in Europa occidentală, există 
unele speculații. Care sînt păre
rile dumneavoastră ?RĂSPUNS : în 1968 am realizat o nouă reorganizare teritorial-admî- nistrativă a țării. Am desființat regiunile. raioanele și am reînființat județele, care erau tradiționale. Am realizat, în mod corespunzător, sistemul administrativ bazat pe județe, orașe șl comune, în cadrul unei comune fiind mai multe sate și localități. Acesta, de altfel, a fost dintotdeauna principiul organizării administrative în România. Ceea ce am făcut, în 1968, a fost să creștem mai mult rolul orașelor și comunelor pe principiul autoconducerii teritorial-administrative. In acești 20 de ani am creat 82 de orașe noi. S-au dezvoltat, de a- semenea, puternic, vechile orașe, ceea ce face ca populația urbană să reprezinte în prezent aproape 60 la sută din populațiaîn general, ne-am creăm condiții pentru ca oamenii să rămină în localitățile lor, inclusiv in comune, unde, Ia baza materială existentă pină în prezent, avem în vedere să creăm posibilitatea ca tinerii să urmeze școala de 12 ani în localitățile lor sau apropiate, să rezolvăm complet problemele asistenței sanitare, să dezvoltăm așezămintele culturale, care sint tradiționale în România. La acestea trebuie adăugate dezvoltarea agriculturii, a micii industrii, activitățile comerciale și altele. Pornim, deci, de la obiectivul ca locuitorii comunelor să găsească în localitățile în care trăiesc tot ce este necesar pentru viața lor de zi cu zi ! Vrem ca tot ceea ce găsesc oamenii în orașe să găsească și în comunele lor.Am construit pentru muncitori și specialiști locuințe în comune și vom construi în continuare. Am stabilit un program de sistematizare, astfel ca toată lumea struiască într-un perimetru să punem capăt anarhiei fost în trecut. Preocupările vedere și sistemul de energie electrică și sisteme gospodărești, organizate unitar și

tării, propus să

în primul rînd pentru dezarmarea nucleară — șl considerăm că,' actualmente, aceasta reprezintă problema fundamentală a lumii !în ce o privește, România nu numai că a vorbit, dar a și trecut la reducerea unilaterală a efectivelor, armamentelor și a cheltuielilor militare. Pe baza datelor cunoscute, România cheltuiește astăzi suma cea mai mică, pe locuitor, pentru înarmare, în Europa. în general, cheltuielile militare ale țării noastre nu depășesc 3 la sută din venitul național șl avem in vedere ca, în viitor, chiar să coborîm acest procent. De altfel, trebuie să vă spun că aceasta ne-a permia și ne-a ajutat atît în programele de dezvoltare, cit și în plata datoriei.Ținind seama de problemele grave existente pe plan mondial, considerăm că este necesar să se acționeze, cu participarea tuturor statelor, pentru realizarea unui acord privind e- liminarea armelor nucleare și chimice, să se renunțe de către NATO la modernizarea rachetelor tactice și cu rază scurtă de acțiune, să înceteze experiențele nucleare, să se renunțe la programul de militarizare a Cosmosului, să se încheie, cu rezultate cit mal bune, tratativele care se desfășoară la Viena pentru reducerea armelor șl cheltuielilor militare, pentru reducerea armamentelor convenționale, stabillndu-se, desigur, un control internațional corespunzător.După părerea noastră, această problemă nu se poate soluționa numai de două sau cîteva țări. Este necesar ca toate statele, și îndeosebi țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, nealiniate, să participe activ la tratative și la soluționarea acestor probleme.în acest context, România se pronunță ferm pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii șl depășirea unor divergențe actuale. Sîntem pentru realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare și chimice, fără baze militare și pentru colaborarea pașnică între toate popoarele 1 chimice, și egalăÎNTREBARE : In 
dumneavoastră de 
suprem al forțelor armate româ
ne, ce ne puteți spune in legă- 

militară a

calitatea 
comandant

tură cu doctrina 
României ?

să con- stabilit, care a noastre' dru- toate care mo-
au în muri și celelalte trebuie dern.în final, ce dorim ? Vrem să facem astfel încît condițiile de viață de la sate, din comune să se ridice cît mai mult, să se apropie de cele din orașe ! Acesta este obiectivul nostru în domeniul modernizării comunelor ! Fără acestea, nu se poate vorbi de ridicarea nivelului de viață al României și hu vrem să avem orașe dezvoltate și sate înapoiate. Știm că ne va trebui timp lung, dar ceea ce am realizat pînă

RĂSPUNS : România armate române și-au mult doctrina militară, autoapărare, pe respingerea oricărei agresiuni din afară, pornind de la principiul că apărarea țării reprezintă o obligație a întregului nostru popor. întreaga tioastră doctrină este, deci, o doctrină de apărare a independenței și suveranității României, a cuceririlor revoluționare socialiste.De altfel, ne-am pronunțat întotdeauna împotriva oriqăror doctrine care să aibă scop agresiv ! De aceea, ne-am și organizat forțele armate în spiritul doctrinei de apărare, pornind de la convingerea că forța și capacitatea de apărare a tării trebuie să se bazeze, în primul rînd, pe dezvoltarea economiei naționale, pe ridicarea nivelului de trai al poporului. Știm că numai în aceste

și forțele elaborat de bazată pe

— sfîrșitul interviului, vi rugăm, 
stimate tovarășe președinte, să 
ne permiteți a vă pune și o în
trebare cu caracter personal. Ar 
fi interesant de știut cum 
apreciați colaborarea cu soția 
dumneavoastră, tovarășa Elena 
Ceaușescu, in activitatea politi
că de mare răspundere pe car» 
o desfășurați ?RĂSPUNS : în ce privește tovarășa mea. ne cunoaștem de 50 de ani, din mișcarea revoluționară. Este activistă a Partidului Comunist Român și îndeplinește în partid și în stat răspunderi în conformitate cu hotărîrile conducerii de partid și de stat.Este de înțeles că, atunci cînd Intr-o familie oamenii au aceleași concepții politice și acționează chiar în același partid și în același stat, aceasta constituie un lucru deosebit de important IÎNTREBARE : Mulțumindu-vă, 
vă rugăm, stimate tovarășe pre
ședinte, să ne prezentați apre
cierea dumneavoastră cu privire 
la colaborarea dintre țările noas
tre și perspectiva relațiilor ro- 
mâno-iugoslave.RĂSPUNS : Trebuie să subliniez că relațiile dintre România și Iugoslavia au cunoscut, de-a lungul timpului, o dezvoltare bună. Un rol important l-au avut, într-o perioadă lungă, intilnirile, acordurile, Înțelegerile realizate împreună cu președintele Iosip Broz Tito.Pa ansamblu, noi considerăm că în momentul de față relațiile dintre țările noastre sînt la un nivel bun, dar nu in raport cu posibilitățile celor două țări. Există mari posibilități pentru extinderea, într-un timp scurt, a relațiilor economice româno- iugoslave, începînd cu cooperarea în producție, cu schimburile economice, cu cooperarea în domeniul științei, tehnicii, culturii și in alte sectoare de activitate.De altfel, dacă privim și 1* trecutul mai îndepărtat, inclusiv dintre cele două războaie mondiale, relațiile dintre România și Iugoslavia au fost întotdeauna relații de bună vecinătate și colaborare, bazate atit pe tradițiile mai Îndepărtate, cît șl pe tradițiile noi, din anii construcției socialiste. Considerăm că există bune perspective pentru extinderea și dezvoltarea relațiilor între partidele și popoarele noastre, pe calea construcției socialismului, a întăririi independenței și bunăstării fiecărui popor și, desigur. în multe probleme Internaționale, unde pozițiile noastre sînt identice sau foarte apropiate.Continuarea tradiționalelor întîl- niri anuale la nivel de șefi de stat— noi fiind pentru continuarea lor— ne dă încrederea că prietenia româno-iugoslavă se va dezvolta cu■ succes și în viitor, în interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii, progresului și colaborării între lumii.în încheiere, aș cititorilor revistei cele mai bune urări prîn intermediul

toate națiuniledori să adresez dumneavoastră de bunăstare și, ei. popoarelorprietene iugoslave, succese în construcția socialismului 1
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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 Ceauș eseu.BEIJING 21 (Agerpres). — La Beijing a avut loc o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român.Din partea conducerii chineze de partid și de stat a fost prezent tovarășul Li Peng, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.Au luat, de asemenea, parte XI Zhongxun, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare, Qian Zhengying, vicepreședinte al Consiliului Național al Conferinței Consultative Politice Populare, Zou Jiahua, consilier de stat, ministrul industriei electronice și construcțiilor de mașini, președintele părții chineze în Comisia mixtă guvernamentală româno-chineză de colaborare economică 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 Populare de Eliberare, alte persoane oficiale.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, în numele conducerii 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 remarcabile în dezvoltarea economică și socială a patriei sale, pentru prosperitatea și înflorirea României socialiste.Manifestarea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, cooperare și cordialitate, în spiritul 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 core- eano-română, la Casa de Cultură din Phenian au avut loc vernisajul expoziției „România 1944—1939 — Imagini" și o gală a filmului românesc.Cu acest prilej au fost evocate semnificația istorică a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, rezultatele 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 pentru Relații Culturale cu Străinătatea, Kim Bu II, ministru adjunct al învățămîntului superior, vicepreședinte al Asociației de prietenie coreeano-română, reprezentanți ai Ministerului de Externe și ai Ministerului Culturii, un numeros public.
Apel la intensificarea eforturilor

de pace în zona GolfuluiNAȚIUNILE 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 general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a dat publicității un comunicat în care afirmă aprecierea organizației mondiale în legătură cu realizarea stabilității șl securității în regiune în acest Interval. Totodată, secretarul general al O.N.U. a reafirmat hotărîrea de a continua e- forturile 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. A- eeastă rezoluție — se apreciază în
AMERICA CENTRALĂ

Pentru realizarea unui climat 
de securitate și cooperareSANTIAGO DE CHILE 21 (Agerpres). — Directorul pentru America Latină și Zona Caraibiană din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Augusto Ramirez Ocampo, s-a pronunțat, într-o declarație făcută la Santiago de Chile, pentru intensificarea eforturilor de pace în America Centrală — transmite agenția Efe. El a menționat că se impun măsuri concrete și eficiente pentru realizarea unui climat cu adevărat de pace, securitate și cooperare în America Centrală și pentru depășirea dificultăților social- economice mari cu care se confruntă in prezent statele din regiune.SAN JOSE (Agerpres). — Președintele Republicii Costa Rica, Oscar Arias, a avut convorbiri cu secretarul general al Organizației Statelor Americane (O.S.A.), Joao Baena Soares, 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, precum și o serie de alte probleme cos- taricane și regionale, îndeosebi cele

PRAG A 21 (Agerpres). — în orașul Luhaconice din Cehoslovacia, unul dintre orașele eliberate în anii celui de-al doilea război mondial de armata română, a fost inaugurată cea de-a 30-a ediție a „Zilei Republicii Socialiste România". 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 revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, succesele poporului român în edificarea societății socialiste, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.Manifestarea a inclus, de asemenea, un concert simfonic, în cadrul căruia au fost interpretate lucrări de George Enescu și de compozitori cehi și slovaci.LIMA 21 (Agerpres). — Asociația de prietenie peruano-română șl Institutul Național de Cultură din Peru au organizat o adunare festivă. Au fost prezențl senatori, oameni de cultură și artă, profesori, oameni de afaceri, un numeros public.în cuvîntul său, prof. Julio Castro Franco, președintele Asociației de prietenie peruano-română, a prezentat istoria luptei poporului român pentru unitate, libertate și independență națională. S-a evidențiat importanța deosebită a victoriei forțelor progresiste și democratice. conduse de Partidul Comunist Român, în revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Totodată, au fost înfățișate realizările poporului român în cei 45 de ani și, în mod deosebit, după al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.A fost organizată, de asemenea, o expoziție de fotografii și s-a prezentat filmul documentar „România — imagini contemporane". . ... r, .AMMAN 21 (Agerpres). — La palatul culturii al prestigioasei Universități din Amman a avut loc ceremonia deschiderii „Zilelor culturii românești". A fost inaugurată 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 multilateral dezvoltate. Expoziția ilustrează, de asemenea, dezvoltarea folclorului și tradițiilor culturale românești.In cadrul unei expoziții de carte sint prezentate opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Ro

comunicat — conține premisele unui plan de pace inevitabiLRIAD 21 (Agerpres). — Hamid Al- Ghabid, secretarul general al Organizației Conferinței Islamice (O.C.I.), a chemat Iranul și Irakul să-și intensifice eforturile în direcția realizării unei păci permanente între ele. într-o. declarație difuzată cu prilejul împlinirii unui an de la intrarea în vigoare a încetării focului în conflictul 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 permanent ai Consiliului de Securitate de a acorda un sprijin mai mare eforturilor de pace în zona Golfului.

privind situația încordată din Panama.SAN SALVADOR 21 (Agerpres). — Frontul Farabundo Marti pentru E- liberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador s-a pronunțat în favoarea unor convorbiri deschise cu guvernul președintelui Alfredo Cristiani in legătură cu posibilitățile unei soluționări 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 negocierilor, apreciază F.M.L.N.MANAGUA 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a reafirmat că guvernul său nu va negocia cu reprezentanții forțelor „contras" și nu va permite acestora să impună condiții privind demobilizarea lor. Forțele „contras" — a arătat el la o conferință a femeilor nicaraguane — trebuie să fie demobilizate și să depună armele, cu garantarea reintegrării lor în societate. 

mân, președintele Republicii Socialiste România. De asemenea, sint expuse lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, precum și volume prezentînd istoria, dezvoltarea economică și culturală a țării noastre, unitatea de nezdruncinat a întregului popor român în jurul conducerii da partid' și de stat, politica externă consecventă 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 președintele Universității iordaniene, prof. dr. Mahmoud al Samra, decanii facultăților, cadre didactice și un mare număr de studenți, personalități iordaniene, șefi ai unor misiuni diplomatice, reprezentanți 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 obținute 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 principalele publicații — „The Manila Chronicle", „Manila Bulletin", „Philippine Daily Inquirer", „Manila 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 internaționale de largă perspectivă promovate de președintele iNicolae Ceaușescu.WASHINGTON 21 (Agerpres). — La Universitatea „Georgetown" din Washington a fost inaugurată expoziția 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 însemnat îl ocupă exponatele ilus- trînd mărețele realizări din perioada care a urmat Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, între care Canalul Dunăre—Marea Neagră, metroul bucureștean, numeroasele obiective industriale și rezultatele de pină acum ale procesului de modernizare 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 Poporului Finlandez au evidențiat însemnătatea istorică a actului de la 23 August 1944 și marile înfăptuiri dobîndite de poporul român in anii ce au urmat. Simpozionul a relevat rolul de importanță hotărîtoare pe care l-a avut Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român In dezvoltarea economico-socială a tării.Au fost puse în lumină politica externă activă, principială și constructivă a României socialiste, tezele, orientările și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu
R. F, G.

Amplă demonstrație de protest 
împotriva recrudescenței neofascismuluiBONN (Agerpres). — O amplă demonstrație de protest împotriva recrudescenței neofascismului a avut loc în orașul bavarez Wunsiedel. Demonstranții — 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 

CONVORBIRI INDO-PAKISTA- 
NEZE. La Rawalpindi s-au desfășurat convorbiri între reprezentanți militari ai Indiei și Pakistanului în problema zonei de frontieră în dispută Siachen. Cele două părți au efectuat un util schimb de vederi asupra unor probleme concrete precizate în convorbirile ce au avut loc în luna iunie.

LA TRADIȚIONALA SĂRBĂ
TOARE A PRESEI ORGANIZATĂ 
DE „LAND OG FOLK", organ central al P.C. din Danemarca. au participat aproximativ 100 000 persoane. Cu acest prilej, P.C.D. a prezentat și programul său electoral pentru alegerile comunale, ce vor avea loc in luna noiembrie. Președintele partidului, Ole Sohn, a evidențiat strînsa legătură a comuniștilor cu toate forțele progresiste ale țării și necesitatea formarii unui front unit al partidelor muncitorești din Danemarca.

SECRETARUL GENERAL AL 
C.C. AL P.C. DIN CHILE, Volodia Teitelboim, s-a întîlnit cu Patricio Aylwin. candidatul Partidului De- mocrat-Creșttn la funcția supremă în stat pentru alegerile prezidențiale din decembrie, din Chile. Cu

pentru dezvoltarea normală, fără restricții și îngrădiri, a colaborării dintre state, pentru dezarmare, rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor 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 românești, în general. A fost evidențiată, de asemenea, grija statului și a partidului nostru pentru conservarea și valorificarea patrimoniului 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 portughez a fost inaugurată expoziția de carte social-politică, literară și expoziția documentară de fotografii sub genericul „Lupta poporului român pentru independentă, libertate și unitate națională". 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 Portughez, oameni de cultură și artă, un numeros public.BRASILIA 21 (Agerpres). — La manifestarea culturală de la Biblioteca Centrală a Universității din Brasilia, prof. Jorge Cordon, directorul Centrului de sprijin pentru schimburile șl programele internaționale din cadrul Universității, a prezentat aspecte semnificative din istoria poporului român, marile realizări obținute in anii edificării societății socialiste multilateral ’ dezvoltate în România.Prof. Vanderlan Simor, directorul Bibliotecii Centrale, a evidențiat 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, lucrări din opera științifică a tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu.O expoziție de fotografii „Imagini din istoria bimilenară a poporului român", organizată in saloanele bibliotecii, ilustrează munca 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 edificare a societății socialiste multilateral 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 membri ai conducerii Universității din Brasilia, oameni de cultură și artă, un numeros public.

locul de adunare. La mitingul de protest desfășurat cu acest prilej, Ludwig Stigler, vicepreședintele organizației de land a Partidului Social- Democrat, deputat în Bundestag, a cerut autorităților locale să interzică pe viitor asemenea adunări jignitoare la adresa memoriei milioanelor de victime ale fascismului. Trebuie să spunem un „NU" hotăirit nazismului și extremismului de dreapta, a spus el.
AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
“5E

acest prilej, secretarul general al C.C. al P.C. din Chile a relevat că partidul său sprijină candidatura lui Patricio Aylwin la funcția supremă în stat.
PREZENȚA NEDORITĂ. Adînca îngrijorare în legătură cu prezența în portul orașului Rio de Janeiro a trei nave militare și a unui submarin nuclear ale Statelor Unite a fost exprimată de opinia publică din Brazilia. Navele americane participă 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, precum și alte aspecte ale cooperării pe plan regional.OPERAȚIUNI DE SALVARE ÎN APELE TAMISEI. Numărul victi
melor găsite de echipele de inter- 

încheierea lucrărilor 

Congresului Partidului 

Congresul Național 

al Poporului din GuyanaGEORGETOWN 21 (Agerpres). — În capitala Guyanei s-au încheiat lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Congresul Național al Poporului. în centrul atenției delegaților s-au aflat probleme referitoare la politica internă și externă a țării, situația economică, aspecte 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. CoreenePHENIAN 21 (Agerpres). — în- tr-un comunicat al M.A.E. al R. P. D, Coreene se subliniază că intenția Coreei de Sud de a face demersuri unilaterale în vederea aderării la O.N.U. reprezintă o încercare de legalizare a actualei divizări a Coreei, relatează agenția A.C.T.C. Documentul relevă că apartenența la Națiunile Unite constituie o problemă 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 reunifică- rii independente și pașnice a patriei.
ANGOLA

Dificultăți în aplicarea 
acordului de paceLUANDA 21 (Agerpres). — în pofida negocierilor de pace care au loc între Guvernul Angolei și gruparea 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). — Procesul de instaurare a păcii în Angola reprezintă principala temă de dezbatere 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 iunie, și în cadrul căreia a fost realizat un acord de încetare a focului in Angola între forțele guvernamentale și gruparea rebelă UNITA.

Pentru convocarea unei 

conferințe internaționale 

în problema afganăKABUL 21 (Agerpres). — Președintele Afganistanului, Najibullah, a declarat că Guvernul Republicii Afganistan este gata să înceapă dialogul și tratativele cu toate organizațiile, păturile și cetățenii afgani care se pronunță pentru pace și încetarea războiului. Republica Afganistan este gata să organizeze alegeri generale sub supravegherea O.N.U., acceptă ideea convocării unei conferințe internaționale privind problema afgană, cu participarea Afganistanului, U.R.S.S., Pakistanului, Iranului, S.U.A., Indiei și R.P. Chineze.NEW DELHI 21 (Agerpres). — La New Delhi s-au încheiat lucrările conferinței pe tema „Perspectivele păcii in Afganistan", la care au participat peste 100 de reprezentanți din 10 țări,, inclusiv din Pakistan, Uniunea 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 încetarea imediată a focului între toate grupările implicate în conflict.
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.

TERORISM. în pofida eforturilor 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 provincia 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 persoane și rănirea altor 20.
VIZITĂ. La Bagdad au avut loc convorbiri între președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Ciadului, Hișsene Habre, aflat în vizită In capitala irakiană. Prima rundă de convorbiri la nivel înalt irakiano-ciadiene a fost consacrată relațiilor bilaterale și modalităților de impulsionare a acestora. în același timp, au fost abordate evoluția situației din regiune și probleme arabe și internaționale de interes comun.

Poziția C.C. al P.M.U.P. în problema 
formării noului guvern și a situației 

politice actuale din PoloniaVARȘOVIA 21 (Agerpres). — în capitala Poloniei a avut loc cea de-a 14-a plenară a C.C. al P.M.U.P. consacrată examinării problemei formării noului guvern și situației politice actuale din țară — informează agenția P.A.P.în documentul dat publicității la încheierea plenarei se arată că situația din Polonia s-a agravat în mod periculos. A fost zdruncinat edificiul politic al transformărilor treptate ale sistemului convenite în cursul convorbirilor de la „masa rotundă". Cresc oboseala și dezamăgirea cetățenilor din cauza destabilizării economice și politice prelungite. In întreprinderi au loc din nou greve politice. Este necesar să se constituie cu maximă urgență un guvern de largă încredere națională. Un asemenea 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 a- rată : „Comitetul Central al P.M.U.P. apreciază că, exprimîndu-și acordul față de o coaliție fără P.M.U.P., conducerile cluburilor de deputați ai Partidului Țărănesc Unit și Partidului 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 catolicilor laici și creștinilor s-a făcut por- nindu-se de la premisa că această a- lianță nu are caracter conjunctural și nici nu poate fi obiectul unui joc politic. Dacă acest acord, confirmat în repetate rînduri de comisia de interacțiune, va eșua, inițiatorilor dezbinării coaliției precedente le va reveni 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). — Reprezentanți ai mai multor organizații obștești si ai unor grupări antirăzboinice din R.F. Germania au adresat deputățiilor Bundestagului vest-ger- man 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

Sesiunea ComitetuluiHARARE 21 (Agerpres). — La Harare s-au deschis lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comitetului special al Organizației Unității Africane pentru Africa australă, la care participă liderii a 14 state africane și reprezentanți ai mișcării de eliberare din sudul continentului.Inaugurând lucrările, șeful statului egiptean, Hosni Mubarak, președinte în exercițiu al O.U.A., a cerut participanților, tuturor țărilor să exercite presiuni asupra regimului de la Pretoria pentru abolirea politicii de apartheid și desfășurarea normală a procesului de obținere a independenței Namibiei.Președintele Republicii Zimbabwe, 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
nu inspirăLAGOS 21 (Agerpres). — Președintele Nigeriei, generalul Ibrahim Ba- bangida, a reafirmat poziția țării sale cu privire la refuzarea oricărui dialog cu regimul rasist sud-african, adăugind că declarațiile noului șef interimar al administrației de la Pretoria nu inspiră nici un fel de încredere. „Nu există nimic pozitiv în declarațiile lui Frederick de Klerk și nici o schimbare în disponibilitatea sa de a reprima manifestațiile

„Regimul din R. S. A. trebuie să înceapă negocieri 
cu reprezentanții populației africane”

special al O.U.A. pentru Africa australă

„Noua administrație de la Pretoria

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

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

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

tarea șansei de trecere neconfllctua- lă la etapa unei noi ordini economice 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 Țărănesc Unit (P.Ț.U.) șl Partidului Democrat (P.D.), fideli idealurilor „mesei rotunde" și înțelegerilor convenite, colaborare care la începutul anilor ’80 a devenit forța motrice a creșterii importanței P.Ț.U. și P.D. în procesul de exercitare a puterii de stat. Pentru realizarea unei înțelegeri sociale largi care să poarte povara realizării reformelor necesare, în document se spune că P.M.U.P. nu exclude o interacțiune cu „Solidaritatea".„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 armonizarea platformei sale programatice cu structura politică, ceea ce trebuie să se întîmple pînă la numirea președintelui Consiliului de Miniștri de către Seim. Totodată, sîntem. pregăti ți să căutăm noi soluții necesare înțelegerilor în problema cadrelor și programului".„Polonia — se subliniază în încheierea documentului — trebuie să rămână și pe mai departe, din punct de vedere economic și militar, o verigă 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".

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

aplice Rezoluția 435 privind independența Namibiei a Consiliului de Securitate al O.N.U. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, necesitatea sprijinirii procesului de reglementare pe cale pașnică a conflictelor din Angola și Mozambic.Unul dintre conducătorii Congresului Național African (A.N.C.), organizație a populației de culoare, majoritară în R.S.A. — aflat la Harare — a arătat în cursul unui interviu că trebuie intensificate eforturile in vederea creării climatului care să conducă la eliminarea apartheidului. Aceasta presupune eliberarea liderului A.N.C., Nelson Mandela, a tuturor deținuților politici, sistarea stării de urgență și legalizarea organizațiilor democratice interzise de regimul de la Pretoria, a arătat reprezentantul A.N.C.
încredere"militanților pentru libertate", a spus șeful statului nigerian.„Poziția noastră va rămîne neschimbată atît timp cît regimul rasist sud-african nu recunoaște Congresul Național African (A.N.C.) si nu trece la negocieri pentru crearea unui guvern al majorității populației din țară" — a precizat generalul Ba- bangida, care a stăruit asupra importanței întăririi sancțiunilor economice 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 inun- 1 
date. La operațiunile de evacuare 
și ajutorare a populației sinistrate 
participă și efective ale gărzii I
civile.

CUTREMUR tN GRECIA. Un 
cutremur cu magnitudinea de 5,9 
grade pe scara Richter a avut loc .
duminică seara in Grecia. După I
cum a declarat un reprezentant al •
Institutului de seismologie din 
Atena, epicentrul seismului s-a I
aflat la circa 250 km sud-vest de |
Atena, pe fundul Mării Ionice.

CRIMINALITATE IN CREȘTE- IRE. In luna iunie, în metroul din 
New York rata criminalității a 
crescut cu 5,8 la sută în• compa- | 
rație 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.

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 scă- 
zînd de la un milion 
la 500 000.
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