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BOGAT BILANȚ DE ÎNFĂPTUIRI 
In anii socialismului, 

ÎN EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
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 oameni
lor muncii, a întregului nostru popor, în jurul gloriosului nostru partid comunist, pentru 
înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre visul de aur al poporului nostru, al 
tuturor popoarelor - spre comunism !

NICOLAE CEAUȘESCU

Desfășurată într-o atmosferă de 
Înaltă vibrație patriotică, re
voluționară, de puternic entu
ziasm, în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Adunarea solem
nă consacrată celei de a 45-a ani
versări a glorioasei revoluții de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
August . 1944 a pus cu putere în 
lumină bogatul bilanț al po
porului condus de partid, mărețele 
perspective pe calea neabătută a 
revoluției și construcției socialiste. 
Elocventă expresie a unității de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a hotărârii în
tregii noastre națiuni de a înfăptui 
exemplar prevederile documentelor 
programatice pentru apropiatul fo
rum comunist, politica partidului 
de dezvoltare multilaterală a tării, 
sărbătorirea zilei de 23 August in 
Întreaga țară se află astăzi sub 
semnul magistralei cuvîntări rostite 
de secretarul general al partidului.
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu sintetizează cu 
deosebită forță semnificația glo
riosului eveniment de acum 45 de 
ani și înfățișează - analitic, mo
bilizator problemele cardinale 
ale dezvoltării țării, ale re
voluției și construcției socialis
te. ale progresului și păcii în 
lume, pune in evidență valoroa
sele învățăminte ale istoriei. Prin 
înfățișarea amplului tablou al mă
rețelor succese dobîndite de po
porul npstru sub conducerea parti
dului în edificarea noii societăți, 
cu precădere în perioada ce a ur
mat Congresului al IX-lea. prin 
forța și clarviziunea cu care sint 
evidențiate importanta respectării

unor concluzii ale istoriei, a legi
tăților și principiilor fundamentale 
ale edificării noii societăți, intre 
care întărirea rolului conducător 
al partidului clasei muncitoare, a- 
plicarea principiului științific al 
făuririi socialismului cu poporul și 
pentru popor, promovarea unei li
nii politice care să asigure dezvol
tarea rapidă a tării în consens cu 
cele mai noi cuceriri ale științei si 
tehnicii, dezvoltarea și întărirea 
proprietății socialiste, solidaritatea 
militantă cu cauza progresului tu
turor popoarelor, cuvîntarea secre
tarului general al partidului se în
scrie ca un document de excepțio
nală însemnătate, un veritabil pro
gram' de acțiune care îmbogățește 
în mod creator, cu noi teze și a- 
precieri. tezaurul socialismului ști
ințific. al concepției revoluționare 
privind edificarea noii societăți.

In cuvîntare se relevă cu putere 
importanta cu totul deosebită a 
actului din August 1944, în istoria 
poporului nostru, în înfăptuirea 
aspirațiilor sale de dreptate și 
egalitate, de independentă și pro
gres. „In existența milenară a po
porului nostru, subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu, revolu
ția de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944 reprezintă, 
s-ar putea spune, cel mai impor
tant eveniment, deschizind pentru 
prima oară calea unei adevărate 
libertăți și independențe, a trecerii 
puterii in miinile poporului, care 
a asigurat înfăptuirea, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, a năzuințelor intregii na
țiuni, făurirea celei mai drepte 
orinduiri, orinduirea socialistă pe 
pămintul patriei noastre".

Istoricul act înfăptuit în urmă 
cu patru decenii și jumătate s-a 
plămădit din voința neclintită pen
tru dreptate și libertate a poporu
lui, din adînca și statornica sa 
năzuință de a trăi liber, de a fi 
singur stăpîn pe soarta sa, de a-și 
orindui viața așa cum dorește. El 
s-a Întemeiat pe uriașa putere a 
maselor populare unite, însuflețite 
de același fierbinte ideal patrio
tic, hotărîte să-și asigure un viitor 
demn, să făurească o țară cu ade
vărat liberă, prosperă și indepen
dentă.

Istoria este plină de învățăminte, 
afirma cu atîta indreptățire secre
tarul general al partidului, relevînd, 
totodată, cerința atit de stringentă 
de a studia, de a desprinde și în
suși cu temeinicie lecțiile trecutu
lui mai îndepărtat sau mai apropiat, 
de a nu uita asemenea lecții atunci 
tind împrejurări similare apar în 
orizontul evoluției social-politice a 
unei țări, a unei zone sau grup de 
popoare, a lumii întregi. Sint învă
țăminte cu atit mai actuale cu cit,

așa cum se subliniază în cuvintare, 
o serie de țări traversează perioade 
mai dificile, omenirea în ansamblul 
ei este confruntată cu probleme 
deosebite, cum ar fi cerința vitală 
a opririi cursei înarmărilor și tre
cerii hotărite la dezarmare, solu
ționarea subdezvoltării etc., cind 
cercuri imperialiste, reacționare își 
intensifică activitatea antisocialistă, 
caută să destabilizeze sîtuățiâ dln- 
tr-o serie de țări care edifică noua 
societate sau să influențeze opțiu
nile pentru socialism ale unor po
poare.

în spiritul aprecierilor din cuvîn
tare. o importanță deosebită au în 
acest context întărirea și afirmarea 
solidarității active dintre țările so
cialiste. dintre forțele progresiste, 
consecvența cu care acestea mili
tează pentru triumful valorilor și 
idealurilor noii orinduiri, pen
tru accentuarea caracterului so
cialist al dezvoltării. Oricite 
greutăți ar apărea — și într-o operă 
de asemenea amploare nu pot să 
nu apară și greutăți — esențiale 
sint in ultimă instanță hutărirea 
cu care forțele revoluționare acțio
nează intr-un moment sau altul, 
răspunderea pentru promovarea 
neabătută a principiilor de bază ale 
socialismului științific, a acelor teze 
și orientări care asigură înfăptuirea 
aspirațiilor maselor muncitoare, a 
idealului revoluționar.

Din această perspectivă, cuvîn
tarea conturează cu vie forță de 
convingere, într-o bogată argumen
tație, principială și practică, impor
tanța decisivă pe care o are. în 
desfășurarea luptei revoluționare, a 
opșrei de edificare a noii societăți, 
acțiunea partidului clasei muncitoa
re, afirmarea lui ca forță politică 
conducătoare a societății.

Desfășurarea glorioasei epopei 
revoluționare de la 23 August 1944, 
viața, desfășurarea evenimentelor 
atestă că forța care s-a pătruns cel 
mai adine de adevărul fundamental 
al libertății șl independenței patriei, 
al întregii ei deveniri a fost parti
dul comuniștilor români. Adevăr 
ce se cere evidențiat cu atît mai 
puternic cu cit. așa cum se relevă 
și în cuvîntare. răsturnarea forțe
lor imperialiste, cucerirea puterii, 
ca orice cotitură revoluționară în 
istorie, nu S-au realizat de bună 
voie, ci prin luptă deschisă, adesea 
cu arma în mină.

Privind cu îndreptățită mîndrie 
la drumul străbătut în cei 45 de 
ani care au trecut de la eliberare, 
poporul român este pătruns de a- 
devărul că, în vastul proces revo
luționar desfășurat pentru edifica
rea noii societăți, un moment de 
adevărată cotitură, de crucială în
semnătate îl reprezintă Congresul 
al IX-lea. cind, în consens cu voin
ța unanimă a întregului partid.

a întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales în 
funcția supremă de partid. Dacă 
putem vorbi astăzi tu îndreptățită 
mindrie de perioada celor măi bo
gate realizări din istoria moder
nă a tării, aceasta se datorează în 
primul rind faptului că in etapa 
inaugurată cu aproape un sfert da 
secol in urmă, cu aportul hotăritor, 
determinant al secretarului său ge
neral. partidul și-a regindit și 
redefinit rolul și răspunderile în 
societate, a instituit un dialog per
manent cu poporul, o autentică de
mocrație muncitorească-revoluțio- 
nară. a conceput o nouă politică 
economico-socială de dezvoltare a 
țării. Prin aceasta partidul a fost 
înarmat cu o concepție îimrede, 
larg cuprinzătoare și riguros știin
țifică privind construirea noii so
cietăți, reflectată prin programe in 
măsură să valorifice pe deplin po
tențialul tehnico-material al socie
tății. forța de creație istorică a po
porului român, capabile să asigure 
intr-un timp scurt progresul multi
lateral al țării, împlinirea năzuin
țelor dc propășire și prosperitate 
ale tuturor fiilor săi. „Se poate a- 
firma cu deplin temei — se subli
niază in cuvîntare — că al IX-lea 
Congres al partidului a deschis ca
lea unei gindiri noi. revoluționare, 
redind partidului și poporului sen
timentul de demnitate și încredere 
în forțele proprii, înarmind parti
dul cu linia politică generală, cu 
strategia revoluționară, in concor
danță cu legile obiective, univer- 
sal-valabile, cu principiile socialis
mului științific, care au fost și sint 
aplicate in mod creator la condi
țiile și realitățile din România".

Intre învățămintele de cea mai 
mare însemnătate pe care procesul 
construcției socialiste, experiența 
edificării noii orinduiri în Româ
nia le pun în lumină, Ia loc de 
frunte se situează, din perspectiva 
aprecierilor cuprinse în cuvîntare, 
promovarea unei politici economice 
in măsură să asigure dezvoltarea 
accelerată a tării, modernizarea ra
pidă a tuturor sectoarelor de acti
vitate. în concordantă cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Cheia acestei politici este asigura
rea unei proporții juste între fon
dul de acumulare și cei de consum. 
Așa au procedat România, partidul 
său revoluționar, mai ales in pe
rioada de glorioasă istorie revolu
ționară inaugurată de Congresul al 
IX-lea. Realizările cu care, pe 
bună dreptate, poporul nostru se 
poate mindri se datoresc și acestei 
opțiuni istorice, preocupării neslă
bite a partidului, a secretarului său 
general pentru dezvoltarea, și mo
dernizarea forțelor de producție,
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarăși soldați, gradați, subofițeri, maiștri militari, 
ofițeri și generali,

Sărbătorim anul acesta, la 23 August, împlinirea a 
patruzeci și cinci de ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă — încununare a luptelor milenare ale po
porului român împotriva cotropitorilor străini, pentru 
apărarea ființei naționale, libertate și neatirnare, eve
niment epocal in istoria României, care a deschis ca
lea marilor transformări revoluționare in patria noas
tră. lichjdînd pentru totdeauna dominația imperialistă 
și asigurind poporului român deplina suveranitate, 
independentă și libertate.

Glorioasa aniversare din August are loc în condi
țiile in care întregul nostru popor, strîns unit in jurul 
Partidului Comunist Român — forța politică condu
cătoare a națiunii noastre — desfășoară o intensă 
activitate pentru înfăptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a patriei, hotărit să 
obțină noi și tot mai mari victorii pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării 
României pe culmi tot mai înalte de civilizație și 
progres.

în cei 45 de ani care au trecut de la victoria revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, și îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului — care a marcat un moment de 
cotitură radicală in activitatea partidului și in întreaga 
operă de construcție socialistă —, poporul român a 
obținut, sub conducerea gloriosului nostru partid co
munist, succese remarcabile in dezvoltarea economică 
si socială a tării, în creșterea puternică a forțelor de 
producție, a industriei, agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, precum și în sporirea 
venitului national, în ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale. Anul acesta a fost lichidată în întregime 
datoria externă, ceea ce demonstrează forța econo
miei noastre, care ne-a permis să asigurăm indepen
denta deplină a patriei — și economică, și politică.

In toți acești ani, orinduirea socialistă — pe care 
o edificăm cu succes în patria noastră — și-a de
monstrat forța și tăria. România transformindu-se 
dintr-o tară agrar-industrială slab dezvoltată, într-o 
tară industrial-agrară în plină dezvoltare, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane.

La aniversarea istoricei victorii din August 1944 
aducem un fierbinte omagiu comuniștilor, patrioților 
revoluționari și antifasciștilor, tuturor acelora care, 
sub conducerea partidului, au acționat cu dirzenie, de
votament și spirit de sacrificiu pentru cauza liber
tății și independentei patriei, au contribuit la măreața 
victorie istorică din august 1944.

Omagiem și cinstim eroismul șl vitejia ostașilor 
armatei române, care, la chemarea partidului, au în
tors armele împotriva trupelor hitleriste, dind grele 
jertfe de singe in luptele pentru eliberarea deplină 
a teritoriului patriei de sub dominația hitleristo- 
horthystă și apoi pentru eliberarea Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din Austria, pînă la victoria 
finală asupra Germaniei naziste.

Cinstim, de âsemehea, memoria ostașilor sovietici, 
— care au dat cele mai mari jertfe in lupta împo
triva Germaniei hitleriste —, precum și a ostașilor 
celorlalte țări ale coaliției antihitleriste, partizanilor 
și luptătorilor antifasciști de pretutindeni, care au con
tribuit la infrîngerea fascismului.

Poporul român cinstește marea sărbătoare de la 23 
August hotărit să intîmpine cu succese tot mai im
portante cel de-al XIV-lea Congres al partidului, care 
va deschide României noi și luminoase perspective 
de progres, de înaintare neabătută pe calea socialis
mului și comunismului. Documentele Congresului — 
dezbătute larg de întregul partid și popor — stabi
lesc orientările de perspectivă privind dezvoltarea so
cietății românești pină în anii 2000—2010, jalonează 
direcțiile de acțiune în scopul perfecționării rela
țiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, al 
Întăririi democrației muncitorești-revolutionare și 
realizării unei noi calități a muncii și vieții întregii 
națiuni-

împreună cu întregul popor, cu toti oamenii mun
cii; ostașii armatei noastre participă activ la marea 
operă de edificare socialistă a tării, de apărare și con
solidare a marilor cuceriri și transformări revoluțio
nare înfăptuite în patria noastră în anii socialismu
lui. Continuind și dezvoltind bogatele sale tradiții, 
perfecționindu-și necontenit pregătirea militară și po- 
iitică. armata noastră este apreciată și cinstită astăzi 
de întregul popor ca o armată profund devotată cau
zei socialismului, progresului și înfloririi patriei, fiind 
gata să-și îndeplinească, în orice împrejurare, mi
siunea sa fundamentală — de a apăra cuceririle su
preme ale națiunii. Independența, suveranitatea și in
tegritatea României. Ostașii armatei noastre parti
cipă activ la uriașul efort constructiv al întregului 
popor, contribuind la înălțarea unor minunate ctitorii 
ale muncii pașnice care vor sta mărturie, peste secole, 
despre capacitatea creatoare a poporului nostru, de
venit deplin liber și stăpin pe soarta sa.

Apreciem, de asemenea, munca plină de abnegație 
Si dăruire pe care militarii. luptătorii gărzilor patrio
tice. tinerii din formațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei o desfășoară în scopul formării lor 
ca cetățeni cu o înaltă conștiință politică, temeinic in
struit!, gata în orice moment să fie apărători dirji 
și neînfricat! ai minunatelor cuceriri revoluționare 
ale poporului.

România a militat și militează ferm pentru dezarma
re. în primul rin'd pentru dezarmare nucleară, pentru 
desființarea blocurilor militare, pentru o lume fără 
arme și fără războaie, o lume a păcii și colaborării. 
Avînd însă in vedere actualele împrejurări interna
ționale, cind continuă să se manifeste politica impe
rialistă de dominație și amestec în treburile interne 
— ceea ce face să se mențină pericolul de război —, 
partidul și statul vor acorda și în viitor toată atenția 
întăririi capacității de apărare a țării, bunei pregătiri 
a forțelor noastre armate și înzestrării lor cu tot ce 
este necesar pentru îndeplinirea misiunilor încredin
țate.

Cu prilejul marii noastre sărbători naționale, adre
sez calde felicitări militarilor forțelor arrrtate, luptă
torilor gărzilor patriotice, membrilor, detașamentelor 
de tineret, ai celorlalte formațiuni populare și le 
urez noi și tot mai mari succese în întreaga lor acti
vitate !

Mindri că sinteti fiii unei țări libere și independente, 
dovedind în permanență un inalt spirit de răspundere 
patriotică, îmbogățind cu noi fapte demne glorioasele 
tradiții ale înaintașilor, acționați cu hotărîre și fermi
tate pentru desăvîrșirea pregătirii voastre multilate
rale ca apărători de nădejde ai patriei străbune, ai 
cuceririlor revoluționare, socialiste ale poporului 
român !

împreună cu întregul popor, acționați pentru în
făptuirea neabătută a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Intîmpinînd Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu cele 
mai bune rezultate în îndeplinirea sarcinilor ce vă 
revin !

Slujiți cu abnegație și devotament cauza partidului, 
a libertății, independentei și suveranității patriei, a 
bunăstării și fericirii poporului, idealurile nobile ala 
socialismului și păcii !

In cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională a patriei,

ORDON:
In ziua de 23 August, la București, se vor trage, In 

semn de salut, 21 salve de artilerie.
★

Trăiască cea de-a 45-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă din România !

Trăiască Partidul Comunist Român - forța politică 
conducătoare a societății noastre socialiste I

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie - 
Republica Socialistă România 1

NICOLAE CEAUȘESCU
Comandant Suprem al Forțelor Armate 

* ale Republicii Socialiste România

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului sovietic „Pravda"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 18 august a.c., pe Avercenko Boris Efi- 
movici, trimis special al ziarului sovietic „Pravda", căruia i-a acordat 
următorul interviu :

CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

Recepție oferită de C.C. al P.C.R., Consiliat de Stat 
si Guvernul Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
marți, la recepția oferită de Co
mitetul Central al Partidului Comu
tat Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste 
România, la Palatul din Piața 
Victoriei, cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România.

La recepție au luat parte membri 
și membri supleanti 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., 
al Consiliului de Stat si ai gu
vernului, membri' de partid cu sta

giu în ilegalitate, participant! la re
voluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă. din august 1944. veterani ai 
războiului' antihitlerist, conducători 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
generali, eroi ai muncii socialiste, 
eroi ai noii revoluții agrare, oameni 
de știință, artă și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

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

Participanții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. cu prilejul marii 
noastre sărbători naționale, cele mai 
calde felicitări. împreună cu urări 
de sănătate, de viață lungă, neseca
tă putere de muncă pentru a con

duce tara, partidul sf poporul pe 
drumul luminos al socialismului și 
co'munismului.

De asemenea, șefii misiunilor di
plomatice și oaspeții de peste hota
re au adresat felicitări cu ocazia 
celei de-a 45-a aniversări a zilei de 
23 August.

Desfășurată în ambianta sărbăto
rească in care poporul român iși 
cinstește ziua națipnajă — cea mai 
importantă zi a istoriei sale — re
cepția de la Palatul din Piața Vic
toriei a fost pătrunsă de aceeași e- 
motionantă trăire a sentimentelor 
ce însuflețesc in aceste zile pe toti 
cei ce muncesc, la orașe 'și sate, 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
României, pentru înaintarea fermă 
a. patriei pe calea socialismului și 
comunismului.

Astăzi, în jurul 
orei 8,30, posturile 
de radio și televi
ziune vor transmite 
direct demonstra
ția oamenilor mun
cii consacrată celei 
de-a 45-a aniver
sări a revoluției 
de eliberare so
cială și națională, 
antifascistă și an
tiimperialistă din 

România
-1- ' .a .1

ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe secretar general, înainte de 
toate vă rugăm să ne permiteți 
ca. din partea colectivului re
dacției „Pravda" și a multor mi
lioane de cititori ai săi. să vă 
felicităm cu prilejul marii săr
bători a întregului popor român 
— ziua de 23 August.

Oamenii sovietici cunosc că 
dumneavoastră, ■ încă din anii 
tinereții, ați participat activ la 
mișcarea revoluționară și după 
aceea la făurirea noii societăți 
pe pămintul românesc. Care din 
aspirațiile dumneavoastră s-au 
realizat in cursul celor 45 de 
ani de dezvoltare a țării pe 
calea socialistă ?

RĂSPUNS : Anul acesta, la 23 Au
gust. poporul român sărbătorește îm
plinirea a 45 dc ani de Ia victoria 
revoluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia
listă, care a dus la răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste în tara noas
tră. la înlăturarea dominației impe
rialiste și a deschis calea marilor 
transformări economico-sociale și 
apoi a construcției socialismului 
in România. O dată’ cu aceasta, 
România s-a alăturat- cu toate 
forțele sale armatei sovietice si 
a participat, luptînd împreună cu 
unități ale Armatei Roșii? pină la eli
berarea deplină a țării, noastre și 
apoi la eliberarea Ungariei. Cehoslo
vaciei și a unei părți din Austria, 
pină la victoria finală asupra Ger
maniei hitleriste. Armata română a 
participat in războiul antifascist cu 
un efectiv de peste 500 mii soldați. 
De aceea s-a și apreciat atunci că 
România a ocupat locul patru între 
țările care au luptat contra hitleriș- 
mului.

In aceste împrejurări, relațiile 
dintre partidele și popoarele român 
și sovietice au cunoscut o dezvoltare 
nouă.

Dăm o înaltă apreciere rolului ar
matei sovietice in lupta împotriva 
Germaniei hitleriste, in zdrobirea a- 
cesteia și in obținerea victoriei în 
cel de-al doilea răz'ooi mondial, care 
a reprezentat nu numai pentru Eu
ropa. dar pentru întreaga lume, un 
moment de importantă excepțională.

I-am cinstit si îi vom cinsti întot
deauna pe eroi, pe aceia care au 
luptat în războiul contra hitlerismu- 
lui. pentru libertate și independență l

Pentru România, așa cum am men
ționat. victoria de la 23 August a 
constituit un moment hotăritor pen
tru dezvoltarea sa viitoare. Pentru a 
răspunde Ia întrebarea dumneavoas
tră, trebuie să menționez că — acum 
45 de ani — România era o tară slab 
dezvoltată, agrar-industrială. cu pu
ternice rămășițe feudale. In această 
perioadă, relativ scurtă. România a 
parcurs mai multe etape : a devenit 
o tară industrial-agrară. cu o indus
trie puternică, organizată pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, cu o agricultură socialistă 
în plină dezvoltare, in prezent aflîn- 
du-se în etapa făuririi societății so
cialiste multilateral r dezvoltate.

Pentru a înțelege ce reprezintă 
aceasta pentru poporul român, vdi 
menționa faptul că producția Româ
niei este ' astăzi de 135 de ori mai 
mare decît acum 45 de ani, din care 
o creștere de peste 120 de ori s-a 
realizat - după Congresul al IX-lea 
al partidului. Producția agricolă a 
crescut de 10 ori, din care de peste 
6 ori după cel de-al IX-lea Con
gres Producția celorlalte sectoare 
ș-a dezvoltat, de asemenea, în mod 
corespunzător. Au cunoscut un pu

ternic avînt știința,. învățămintul, 
cultura — pe care noi le considerăm 
factori hotăritori pentru dezvoltarea 
economico-socială și făurirea cu 
succes a societății socialiste. Toate 
acestea au asigurat dezvoltarea ge
nerală a țării, ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Venitul național a 
crescut, în această perioadă, de pes
te 40 de ori, din care de peste 33 de 
ori după Congresul al IX-lea al 
partidului.

De ce subliniez importanta Con
gresului al IX-lea ? Fac aceasta 
pentru că el a constituit pentru noi 
un moment nou în dezvoltarea so
cietății socialiste românești, în tre
cerea la realizarea socialismului — 
în concordanță cu realitățile din pa
tria noastră — prin aplicarea legilor 
obiective și a principiilor socialista 
la aceste realități.

Pentru că m-ați întrebat în ce mă
sură realizările obținute răspund 
idealurilor și viziunilor intrării mele 
în mișcarea muncitorească, în. Parti
dul Comunist Român, trebuie să de
clar că — pornind de la marile suc
cese înregistrate de poporul român 
în construcția socialistă, in dezvol
tarea economico-socială, în ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului — vă spun deschis 
că acestea depășesc ceea ce gindeam 
atuoci.,,.. .... ... .. ......

Desigur, am fntrat în mișcarea 
muncitorească, cu. încrederea fermă 
în justețea politicii partidului, â so
cialismului. Doresc să vă spun că 
realizările de atunci ale Uniunii So
vietice au constituit pentru noi, in 
România, un imbold de a face totul 
pentru, răsturnarea vechil orinduiri 
sociale.:

Fără îndoială, viața, realitățile nu 
sint întotdeauna așa cum și le în
chipuie la un moment dat oamenii, 
dar -r referindu-mă la marile trans
formări revoluționare și la înfăp
tuirile poporului român pe calea so
cialismului — consider că, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
(Continuare in pag. a V-a)
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1N TELEGRAME ADRESATE TOVARÂȘULU[ NICOLAE CEAUȘESCU

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

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI CU PRILEJUL ZIEEI DE 23 AUGUST

In telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, noi colective muncitorești raportează in cinstea marii noastre 
sărbători de la 23 August și a Congresului al XlV-lea al partidului succese 
deosebite in îndeplinirea sarcinilor de plan pe perioada parcursă din acest 
an și din actualul cincinal.

în telegrama Comitetului Jude
țean Brăila al P.C.R. șe raportează 
că Ia 22 august a fost îndeplinit 
pianul prortucției-marfă industria
le pe 8 luni din acest an, ceea ce 
va permite realizarea până la sfîr- 
șitul lunii august a unei producții 
industriale suplimentare de peste 
450 milioane lei. De asemenea, la 
investirii din fondurile statului, 
atit la total, cit și la constructii- 
montaj, planul a fost îndeplinit si 
depășit, realizările fiind mai mari 
cu 20 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Gradul de 
înnoire a producției în ramurile 
producătoare din industria repu
blicană a ajuns în prezent la 60 la 
sută, fiind superior indicelui pla
nificat.

De asemenea, se raportează în
cheierea amenajărilor de irigații ne 
întreaga suprafață de 383 000 de 
hectare prevăzută în Programul 
national adoptat de Plenara Comi
tetului Central al partidului din 
29—30 iunie 1983 privind dezvol
tarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și creșterea potențialului 
productiv al pămintului. Se sub
liniază că în această amplă lucrare, 
fără precedent în istoria agricul
turii județului, a cărei înfăptuire a 
fost posibilă numai în condițiile 
marii proprietăți socialiste, s-au in
vestit aproape 7 miliarde lei. rea- 
lizindu-se 3 200 km canale si con
ducte de irigații sub presiune. 230 
stații de pompare, peste 40 milioa
ne mc terasamente totale, un vo
lum de peste 1.2 milioane mc be
toane și 450 km linii electrice.

Pe teritoriul județului Brăila 
s-au creat : cea mai mare priză de 
apă pe Dunăre de 145 mc/secundă. 
care asigură alimentarea cu apă a 
unei suprafețe de 250 000 hectare : 
una din cele mai puternice statii 
de pompare pentru irigații din tara 
noastră, cu un debit de 125 mcJ 
secundă ; o microhidrocentrală cu 
o putere de 2,5 MW. Totodată, au 
fost încheiate amenajările de ore- 
zării prevăzute în programul priori
tar adoptat din indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. ajungîndu-se 
la 18 300 de hectare, județul Brăila 
asigurînd astfel realizarea a 30 la 
sută din producția de orez a tării.

Vă asigurăm, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu — 
se spune in telegramă — că oame
nii muncii din județul Brăila vor 
face totul pentru a se situa prin 
întreaga lor activitate, prin dăruire 
și abnegație revoluționară, in pri- 
mele_ rinduri pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal.

în telegrama adresată de Comi
tetul Județean Olt al P.C.R. se ra
portează că la data de 21 august 
unitățile economice ale județului 
au realizat integra! sarcinile de 
plan pe 3 ani și 8 luni din acest 
cincinal. Aceasta creează condiții 
ca pină Ia sfirșitul Junii august să 
se obțină suplimentar o producție- 
marfă industrială în valoare de 
1,1 miliarde lei.

Printr-o preocupare susținută 
pentru modernizarea producției și 
ridicarea calitativă a produselor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, pen
tru sporirea eficientei fiecărui leu 
investit, s-au obținut peste preve
derile planului importante canti
tăți de aluminiu primar, laminate 
din aluminiu, electrozi siderurgici 
și altele.

Vă asigurăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe secretar general — 
se arată în telegramă — că vom 
acționa și pe mai departe cu a- 
ceeași înaltă răspundere comunis
tă pentru a ne îndeplini sarcinile 
încredințate de partid intimpinind 
cele două mari evenimente ale a- 
cestui an din viata partidului și 
a țării cu succese de seamă în 
toate sectoarele de activitate.

Comitetul Județean Argeș al 
P.C.R. raportează realizarea pe 8 
luni din acest an a planului dc 
investiții in profil teritorial, pe to
tal, iar la structura construcții- 
montaj obținerea unei depășiri de 
peste 40 milioane lei. Au fost puse 
în funcțiune fonduri fixe in va
loare de peste 2 miliarde lei, cu 
o depășire de 450 milioane lei. De 
asemenea, a fost îndeplinit planul 
pe aceeași perioadă la construcția 
de locuințe și la alte obiective de 
interes cetățenesc. în prezent, co
lectivele de oameni ai muncii din 
unitățile beneficiare de investiții și 
din cele de construcții acționează 
pentru punerea în funcțiune a noi 
capacități de producție în ramu
rile construcției de mașini, chimiei 
și petrochimiei, pentru darea in 
folosință a noi apartamente. Sint 
create condiții pentru depășirea 
planului cu peste 20 milioane lei 
pe această lună și realizarea in
tegrală a planului de investiții pe 
1989 pină la Congresul partidului.

însuflețiți de luminoasele per
spective prefigurate de Progra- 
mul-Directivă și Tezele pentru 
Congresul al XlV-lea al partidului 
— se spune în telegramă — expri
măm, și cu acest prilej, hotărirea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii argeșeni de a munci cu dă
ruire pentru înfăptuirea exempla
ră a planului de dezvoltare econo- 
mico-socială pe acest an și între
gul cincinal,

în telegrama Comitetului Jude
țean Bihor al P.C.R. se raportează 
că oamenii muncii din industria 
județului au realizat pină in ziua 
de 22 august planul la producția- 
marfă pe 8 luni, creindu-se astfel 
condiții pentru obținerea, pină la 
sfirșitul acestei luni, a unei pro
ducții suplimentare in valoare de

t v
8,00 Sub semnul gloriosului jubileu
8,10 Un August de lumini, biruitor.

Muzică patriotică, revoluționară 
în jurul orei 8,30. transmisiu

ne directă : Demonstrația oame
nilor muncii, consacrată celei 
de-a 45-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din România.

11,00 Partidul, patria, poporul, Versuri 
și clntece patriotice, revoluționare 

11,20 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste. 

peste 500 milioane lei. întregul 
spor de producție a fost realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii, a aplicării cu consecvență 
a măsurilor din programele de 
modernizare a proceselor de pro
ducție. Totodată, a fost depășit cu 
2,5 la sută planul la investiții to
tal și cu 5 la sută Ia construcții- 
montaj, precum și prevederile la 
construcția de locuințe, realizîndu- 
se suplimentar 222 de apartamen
te. Animați de perspectivele lu
minoase ale viitorului patriei noas
tre — se arată în telegramă — ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a cinsti marile eve
nimente politice ale acestui an cu 
cele mai bune rezultate in toate 
domeniile de activitate, sporindu- 
ne contribuția la progresul neîn
trerupt al României socialiste.

Comitetul Județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R. raportează că in 
ziua de 22 august a indeplinit pla
nul la producția-marfă industrială 
pe 3 ani și 8 luni din actualul cin
cinal, ceea ce creează condiții pen
tru a obține pină la sfirșitul acestei 
luni o producție suplimentară in 
valoare de 344 milioane lei. întregul 
spor a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii. A cres
cut substanțial producția destinată 
exportului, fiind onorate integral 
toate contractele cu beneficiarii de 
peste hotare. Printr-o preocupare 
susținută a organelor și organiza
țiilor de partid, a colectivelor de 
muncă, au fost finalizate princi
palele capacități de producție pre
văzute în unitățile industriei ex
tractive. energetice, construcții de 
mașini, agricultură si celelalte sec
toare productive. S-au dat în folo
sință noi locuințe si alte obiective 
sociale.

Ne exprimăm șl cu acest prilej
— se subliniază in telegramă — 
angajamentul de a munci în con
tinuare. cu devotament si respon
sabilitate comunistă, pentru a rea
liza planul pe întregul an pină la 
cel de-al XTV-lea Congres al 
partidului, aducindu-ne astfel con
tribuția la înfăptuirea politicii 
partidului si statului nostru în 
toate domeniile de activitate.

Comitetul Județean Buzău al 
P.C.R. raportează că la data de 21 
august a fost indeplinit planul la 
producția-marfă industrială pe 8 
luni din acest an. Pină la sfirsi- 
tul acestei luni valoarea productiei- 
marfă ce se va realiza supli
mentar va depăși 400 milioane lei. 
în această perioadă au fost înre
gistrate. de asemenea, realizări in- 
semnate și la ceilalți indicatori do 
plan, precum și in acțiunile edili- 
tar-gospodârești. pentru mai buna 
înfrumusețare și gospodărire a lo
calităților județului.

Vă sîntem profund recunoscători
— se spune în telegramă — pentru 
politica științifică pe care o pro
movați cu consecventă in vederea 
dezvoltării armonioase a tuturor 
județelor țării, fapt care a deter
minat ca. în cei 24 de ani ai 
Epocii luminoase ce vă poartă nu
mele. județul Buzău să cunoască o 
dezvoltare și înflorire fără prece
dent. Măreața operă constructivă 
pe care o înfăptuim alături de în
tregul nostru popor este ilustrată 
de faptul că, in prezent, volumul 
activității economice totale a jude
țului a ajuns la peste 50 miliarde 
lei. față de 8,7 miliarde lei in 1965.

Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării cinepei, 
florii-soarelui, inului pentru fibră și realizarea unor producții mari la hectar

LA INUL 
PENTRU FIBRĂ

In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, Comitetul Județean Bihor al P.C.R. raportează terminarea recol
tării cinepei ți realizarea unei producții medii de 10 531 kg la hectar, 
superioară celei planificate, in telegramă se subliniază că recoltele mari 
obținute la cerealele păioase, precum și la celelalte culturi recoltate, pînă 
acum, fac dovada grijii permanente a partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru continua dezvoltare și mo
dernizare o agriculturii, pentru înflorirea satului românesc. Aceste recolte 
mari se datoresc folosirii de soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, 
extinderii mecanizării lucrărilor, răspunderii cu care acționează lucrătorii 
ogoarelor în acest județ.

in prezent - se relevă în telegramă — în toate unitățile agricole se 
desfășoară o intensă activitate pentru efectuarea la timp și de calitate 
a celorlalte lucrări agricole de sezon. Este exprimat angajamentul oame
nilor muncii din agricultura județului de a acționa cu dăruire pentru a 
înfăptui mărețele obiective ale noii revoluții agrare, pentru a întîmpina 
cu rezultate remarcabile Congresul al XlV-lea al partidului, contribuind 
astfel la înflorirea multilaterală a patriei noastre.

LA CINEPĂ
• Județul Bihor - 10531 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA- 

SOARELUI
IN JUDEȚUL ARGEȘ

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mozăceni — 5 310 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Slobozia — 5 250 kg la 
hectar

11.40 Cîntec nou pe plai străbun. Me
lodii populare

12.00 E toată țara-n sărbătoare
17,30 Muncă șl creație. Reportaj
17,45 Pagini muzicale de mare popu

laritate
18,10 Timp eroic, timp de împliniri. Do

cumentar : producție a Studioului 
de film TV

18,25 Tineretul — ființă din ființa pa
triei, chezășia viitorului comunist 
al națiunii noastre. Documentar

18.40 Sîntem copiii Epocii de Aur. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic realizat cu prilejul Închiderii 
lucrărilor Forumului Național al 
Pionierilor

19,00 Telejurnal
19.40 Drum de luptă șl biruință. 23 Au

gust 1944—1989. Producție a Casei 
de filme unu

Unitățile subordonate Consiliului 
Popular al județului Arad au rea
lizat sarcinile de plan la producția 
industrială pe 8 luni ale anului, cu 
10 zile mai devreme. Avansul de 
timp creat asigură obținerea unei 
producții suplimentare în valoare 
de peste 20 milioane lei, concreti
zată în însemnate produse fizice, 
din care o bună parte destinate 
beneficiarilor externi.

Oamenii muncii din unitățile 
Consiliului Popular Județean Con
stanta au indeplinit la data de 21 
august planul producției-marfă in
dustriale pe 3 ani și 9 luni din ac
tualul cincinal, urmînd ca pînă la 
finele acestei luni să realizeze su
plimentar o producție în valoare 
de 32 milioane lei,

Colectivele de: oameni ai muncii 
din unitățile economice subordo
nate Consiliului Popular Județean 
Vaslui au realizat planul produc
ției-marfă industriale pe 8 luni ale 
anului la data de 21 august. Pro
ducția suplimentară care va fi ob
ținută pină la sfirșitul acestei luni 
se va ridica la peste 14 milioane 
lei.Uniunea Județeană a Cooperati
velor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor Sibiu a 
indeplinit planul pe 8 luni la pro
ducția-marfă industrială la data de 
20 august, urmînd ca pină la sfir
șitul lunii să obțină o producție 
suplimentară în valoare de peste 
9 milioane lei.

Colectivele de oameni ai muncii 
din municipiul DugoJ raportează 
îndeplinirea, in ziua de 17 august, 
a prevederilor de plan la produc
ția-marfă industrială pe 3 ani și 
8 luni din actualul cincinal, fapt 
ce le permite să obțină pină la 
finele acestei luni o producție su
plimentară in valoare de 132 mili
oane lei.

Antrepriza Construcții Indus
triale Ploiești a îndeplinit planul 
la producția de construcții-montaj 
pe 3 ani și 8 luni din acest cinci
nal la data de 19 august. Valoarea 
producției suplimentare se cifrează 
la peste 20 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Electroaparataj București au 
îndeplinit sarcinile de plan pe 3 
ani și 8 luni cu 16 zile în avans, 
livrînd economiei naționale o pro- 
ducție-marfă suplimentară în va
loare de 115 milioane lei. concre
tizată în aparatai electric de comu
tație de joasă tensiune, destinat 
programelor prioritare ale econo
miei naționale si exportului.

Colectivul întreprinderii de Auto
turisme ARO din Cimpulung a 
realizat, cu. peste 30 de zile 
mai devreme, planul pe 3 ani si 8 
luni din actualul cincinal la pro
ducția destinată exportului.

întreprinderea de Materiale Izo
latoare Vaslui a îndeplinit. în cin
stea marii sărbători de la 23 Au
gust, planul la producția-marfă in
dustrială. la export si la producti
vitatea muncii, pînă la sfirșitul lu
nii se va obține o producție-marfă 
industrială în valoare de 20 milioa
ne lei, iar la export o cantitate 
de produse care depășește 6 mi
lioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Stofe „Carpatex" Brașov 
au realizat planul pe 3 ani și 8 luni 
din actualul cincinal la producția- 
marfă industrială cu o depășire de 
27 milioane lei. precum și planul 
la export pe întregul an 1989.

Colectivul întreprinderii Fores
tiere de Exploatare și Transport 
Constanța, care a îndeplinit planul 
la producția-marfă industrială pe 
3 ani si 8 luni din actualul cinci
nal. se angajează ca pînă la fi-

LA CINEPA
IN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Cămin — 12 245 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tămășeu — 10 793 kg la 
hectar 

20.50 Spectacol omagial cultural-artistic. 
Organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Consiliul cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Uniunea A- 
soclațillor Studenților Comunistt 
din România, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul 
Educației- și Invățămîntului, Con
siliul : Național pentru Educație Fi
zică și Sport, Uniunea Generală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, Ra- 
diotelevlziunea Română, împreună 
cu Comitetul Municipal București 
al P.C.R. și Comitetul de cultură 
și educație socialistă al Capitalei

21.50 Telejurnal
22,10 Bijuterii muzicale

JOI, M AUGUST
13,00 Telex ’ 
13,05 Album de sărbătoare 
19,00 Telejurnal
19,30 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 
20,00 Columnele demnității românești.

Un partid cutezător, un strălucit 
conducător, o țară Înfloritoare. 

20,25 Omagiu patrie! și partidului. Pro
gram muzlcal-literar-coregraflc

20.55 Film serial. MISIUNEA. Producție 
a Studioului de film TV, realizată 
tn Centrul de producție cinemato
grafică „București". Scenariul : 
Franclsc Munteanu. Regia : Virgil 
Calotescu. Episodul 3

21,45 Telejurnal
31.55 Melodii de neuitat

nele lunii august să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare de 
11 milioane lei.

întreprinderea de Produse Zaha
roase „București" a raportat înde
plinirea planului la producția- 
marfă industrială pe 3 ani și 8 luni 
în ziua de 20 iunie, ceea ce va 
permite obținerea unei producții 
peste plan pînă la sfirșitul lunii 
august în valoare de 52 milioane 
lei.

întreprinderea Minieră Harghita 
din Miercurea-Ciuc, județul Har
ghita, a realizat în ziua de 19 au
gust sarcinile de plan pe 8 luni la 
producția-marfă industrială. Pină 
la sfirșitul lunii va fi obținută 
peste prevederi o producție-marfă 
in valoare de 3,2 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Foraj ți Exploatare Son
de Marine „Petromar" Constanța 
au indeplinit planul la producția- 
marfă industrială pe 8 luni ale anu
lui. urmînd ca pînă la finele aces
tei luni să livreze suplimentar pro
duse în valoare de 52 milioane lei.

Antrepriza Căi Ferate București 
a realizat planul la activitatea de 
construcții-montaj pe 8 luni in ziua 
de 12 august. A fost creată astfel 
posibilitatea ca pînă la sfirșitul 
lunii să se obțină peste plan o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 20 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea de Alumină Oradea au reali
zat planul producției-marfă pe 8 
luni în ziua de 18 august, creînd 
astfel premisele depășirii acestui 
indicator cu 24 milioane lei pînă la 
sfirșitul lunii.

Colectivul întreprinderii de Apa- 
rataj Electric pentru Instalații Foc
șani. județul Vrancea, a raportat 
îndeplinirea planului la producția- 
marfă și producția fizică pe 8 luni. 
In perioada care a mai rămas pînă la 
sfirșitul lunii se va obține supli
mentar prevederilor o producție- 
marfă de peste 5 milioane lei, iar 
producția fizică va fi depășită cu 
circa 9 milioane lei.

Oamenii muncii de la întreprin
derea Energoutilaj din București 
au raportat Îndeplinirea planului 
la activitatea industrială la data de 
7 august, ceea ce permite obținerea 
unei producții suplimentare in va
loare de 13 milioane lei, în condi
țiile depășirii sarcinii la beneficii 
totale cu 8 milioane lei.

întreprinderea de Pielărie și în
călțăminte „Flacăra Roșie" din 
București a indeplinit planul pe 8 
luni la export, urmind ca pină la 
finele lunii august să pună la dis
poziția beneficiarilor de peste ho
tare o importantă cantitate de pro
duse.

întreprinderea Forestieri de Ex
ploatare și Transport Nehoiu, jude
țul Buzău, a indeplinit sarcinile de 
plan la producțiș-marfă pe 8 luni 
cu 14 zile mai devreme, ceea ce a- 
sigură obținerea unei producții su
plimentare la acest indicator în va
loare de 24,7 milioane lei.

Colectivul întreprinderii Mecanice 
pentru Agricultură Botoșani a rea
lizat planul de producție pe 8 luni 
ale anului și va obține suplimentar, 
pină la finele lunii, o producție In 
valoare de 4,5 milioane lei.

In încheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul ferm al tu
turor oamenilor muncii din aceste 
unități economice de a acționa cu 
hotărire pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
plan ce le revin în acest an și pe 
întregul cincinal, adueîndu-și ast
fel o contribuție tot mai mare la 
dezvoltarea economico-socială a 
României socialiste.

IN JUDEȚUL HARGHITA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Remetea — 8100 kg 
tulpini și 1920 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Joseni — 7 880 kg tul
pini și 1840 kg sămință la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Frumoasa — 7 810 kg 
tulpini și 1790 kg sămință la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează 
terminarea recoltării florii-soare- 
lui, cinepei și inului pentru fibră 
și obținerea unor producții mari, 
superioare planului.

In aceste zile — se arată in tele
grame — lucrătorii ogoarelor ac
ționează la eliberatul terenurilor de 
producția secundară si efectuarea 
arăturilor. O atenție deosebită este 
acordată, de asemenea, recoltării 
legumelor și fructelor, strîngerli si 
depozitării furajelor, altor lucrări 
in cimp si in zootehnie.

In incheierea telegramelor este 
exprimat angajamentul țăranilor 
cooperatori, mecanizatorilor, spe
cialiștilor de a depune eforturi stă
ruitoare pentru a obține producții 
mari la toate culturile, snorindu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea ge
nerală a tării, la creșterea nivelului 
de trai al întregului popor.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944, 
marți dimineața au avut loc în Ca
pitală solemnități In cadrul cărora 
au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul 
eroilor patriei și la Monumentul e- 
roilor sovietici.

Au fost depuse cocoane de flori din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, Mi
nisterului Apărării Naționale șl Mi
nisterului de Interne, Comitetului 
Municipal București al P.C.R. și 
Consiliului Popular Municipal, Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, Comite
tului foștilor luptători și veterani
lor de război împotriva fascismului.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea corpu
lui diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Ion Coman, Ludovic Fazekas, Con
stantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Nicolae Giosan, Vasile Milea, Tudor 
Postelnicu, Barbu Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, precum și membri

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE 
Șl CULTURAL-ARTISTICE 

CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
în întreprinderi, instituții șl așe

zăminte culturale din Capitală au 
avut loc, in cinstea marii sărbători 
de la 23 August, ample și bogate 
manifestări politico-educative si 
cultural-artistiee. „Pregătirea și 
desfășurarea actului istoric de la 
23 August 1944“ a fost tema dezba
terii desfășurate la întreprinderea 
„Republica". în cadrul căreia a fost 
subliniată însemnătatea luptei În
tregului popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în ob
ținerea victoriei finale de acum 45 
de ani. De asemenea, la Întreprin
derea „Timpuri Noi" a fost pre
zentată expunerea „Semnificația și 
importanta actului isteric de la
23 August 1944. Contribuția Româ
niei lă înfrângerea fascismului". 
Sub genericul „Pagini de istorie — 
pagini de glorie" s-a desfășurat 
concursul de educație politică și 
cultură cinematografică organizat 
de întreprinderea cinematografică 
a municipiului în colaborare cu 
Comitetul Municipal București al 
U.T.C. Totodată, la centrele de 
creație și cultură socialistă „Cîn- 
tarea României" ale sectoarelor 1, 
5 și 6 au avut loc colocvii, mese- 
rotunde, expuneri, ce au eviden
țiat semnificația internă și inter
națională a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

In județele Blstrița-Năsăud. Cluj 
și Sălaj a continuat suita bogatelor 
manifestări politico-ideologice și 
cultural-educative dedicate sărbă
torii noastre naționale de la 23 Au
gust.

Astfel, la întreprinderea Fores
tieră de Exploatare și Transport, 
întreprinderea Metalurgică și în
treprinderea de Covbare Be- 
clean, întreprinderea de Utilaj 
Tehnologic Bistrița au avut loc 
expuneri, dezbateri, simpozioane, 
au fost vernisate expoziții de carte 
social-politlcă avind ca temă în
semnătatea istorică a mărețului act 
revoluționar de acum 45 de ani, 
contribuția decisivă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Rbmâniei.

La Combinatul de Pielărie și în
călțăminte „Clujeana". întreprinde
rea Constructoare de Utilaj Textil 
„Unirea" și la Galeriile „Museion" 
din Cluj-Napoca. in unități econo
mice și de cultură din municipiile 
Dej și Turda, numeroși oameni ai 
muncii au participat la simpozioa
ne. expuneri și dezbateri ce au pus 
In lumină mărețele victorii obți
nute de poporul român în anii con
strucției socialiste, cu deosebire in 
cea mai fertilă etapă din multimi
lenara noastră istorie, pe care în
treaga noastră națiune o numește 
cu legitimă mindrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

De asemenea, la Centrul de cul
tură și creație , Cintarea Româ
niei" al sindicatelor, in marile și 
modernele unităti de pe platforma 
industrială a municipiului Zalău, 
in orașele Șimleu Silvaniei. Jibou 
și Cehu Silvaniei, in comunele ju
dețului Sălaj au avut loc numeroa
se manifestări în cadrul cărora a 
fost relevată dezvoltarea fără pre
cedent a României socialiste în cei
24 de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. în
florirea economică, socială și cul
turală a Sălajului sub lumi
nosul arc de timp al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Centrul de creație și cultură so
cialistă „Cintarea României" al ti
neretului din Craiova a găzduit ex
punerile „Epoca Nicolae Ceaușescu 
— timp al marilor idealuri revo
luționare. timp al marilor împliniri 
socialiste". „Importanța internă și 
internațională a marelui act revo
luționar de la 23 August 1944". „Tî- 
năra generație — o uriașă forță 
creatoare, puternic implicată în 
măreața operă de ridicare a Rbmâ
niei socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație", acțiuni urmă
rite de sute de tineri din unități 
economice. Totodată, la centrele de 
creație și cultură socialistă din Ca
lafat. Segarcea. Filiasi și Băilești, 
precum și in unitățile economice 
din aceste localități au fost prezen
tate expunerile „45 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă", „Ani eroici ln- 
tr-un timp eroic".

Și in localitățile județului Neamț 
manifestările consacrate zilei de 

ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
6tat și ai guvernului, generali activi 
și în rezervă, foști comandanți de 
unități pe frontul antihitlerist, con
ducători al unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
oameni ai muncii din Întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Companii de onoare formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, alinia
te pe platourile monumentelor, au 
prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde erau prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
au fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

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

S-a primit apoi defilarea compani
ilor de onoare.

*
Cu același prilej, Ia Cimitirul mi

litarilor britanici căzuți pe terito
riul tării noastre în lupta împotriva 
fascismului au fost depuse, marți, 
coroane de flori din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Marii Adunări Naționale, Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, Ministerului 
Apărării Naționale, Consiliului 
Popular al municipiului București.

23 August au prilejuit evocarea im
portantei istorice a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialis
tă, precum și evidențierea reali
zărilor fără precedent din anii con
strucției socialiste. îndeosebi din 
perioada cea mai bogată in înfăp
tuiri inaugurată de Congresul al 
IX-lea. de cind în fruntea partidu
lui și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în organizarea 
secției de propagandă a comitetului 
județean s-a desfășurat in muni
cipiul Piatra Neamț un simpozion 
cu tema „Partidul Comunist Ro
mân — inițiatorul, organizato
rul și conducătorul evenimen
telor istorice din August 1944.

„Partidul .Comunist Român, or
ganizatorul și conducătorul revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia-. 
listă Adin August 1944. Contribuția 
României la victoria asupra fascis
mului. 23 August 1944 — Începu
tul unei ere noi în istoria poporu
lui român, în dezvoltarea patriei 
noastre pe calea independenței na
ționale și progresului social" s-a 
intitulat simpozionul desfășurat la 
Drobeta-Turnu Severin. în cadrul 
căruia au fost evidențiate semnifi
cațiile istorice, interne și interna
ționale ale mărețului act revolu
ționar de acum 45 de ani. gran
dioasele Înfăptuiri din anii Con
strucției socialisle. Îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
care au înălțat toate județele, în
treaga țară pe noi trepte de pro
gres și civilizație socialistă.

In Întreprinderi industriale, clu
buri muncitorești, instituții si a- 
șezăminte de cultură din județul 
Timiș au loc în aceste zile boga
te manifestări politico-educative și 
cultural-artistiee consacrate marii 
noastre sărbători naționale de la 
23 August. „45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an
tiimperialistă — măreț eveniment 
istoric deschizător de nou făgaș in 
Viața poporului nostru" a fost 
tema simpozioanelor desfășurate la 
întreprinderea de aparate electri
ce de măsură, combinatul 
„SPUMOTIM", la Fabrica de me
morii șl componente pentru teh
nica de calcul, la întreprinderea 
de Prelucrarea Lemnului din Timi
șoara, la întreprinderea de produ
se ceramice și întreprinderea Mi
nieră Lugoj.

în organizarea Cabinetului ju- 
dejean pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă și a filia
lei Prahova a Societății de științe 
istorice, la Ploiești s-au desfășu
rat lucrările unei manifestări cu 
tema „A 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August 1944". în comu
nicările prezentate au fost pe larg 
reliefate rolul Partidului Comunist 
Român tn organizarea și desfășu
rarea revoluției, profundele trans
formări petrecute în viața țării in 
această perioadă, mărețele izbinzi 
dobindite de poporul nostru in 
construcția socialismului, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. Tot la Ploiești, la sediul fi
lialei Prahova a Arhivelor Statului 
s-a deschis expoziția documen
tară „Mari ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu",

Sub genericul „Partidul Comunist 
Român — organizatorul și condu
cătorul revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă din August 1944", 
la Cabinetul județean Suceava pen
tru activitate ideologică și politico- 
educativă a avut loc un simpozion 
în cadrul căruia au fost relevate 
însemnătatea deosebită a memora
bilului act istoric care a deschis 
calea profundelor transformări re
voluționare si democratice din tara 
noastră, procesele înnoitoare petre
cute in anii construcției socialiste, 
Si îndeosebi in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

De asemenea, la Muzeul județean 
a fost deschisă o amplă expoziție 
de fotografii si publicații purtînd 
generjeul „23 August 1944 — 
23 August 1989".

însemnătatea Istorică a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă si antiimperialistă de 
la 23 August 1944 pentru dezvolta
rea independentă si suverană a 
României pe calea democrației, a

A fost depusă, de asemenea, o 
coroană de flori din partea corpului 
diplomatic.

Pionieri au depua jerbe de flori.
La ceremonie au participat to

varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte ăl Consiliului de Stat, 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului, Marin Ivașcu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial șt al Consiliului de Stat, 
Dumitru Necșoiu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Popular al 
municipiului București, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
generali și ofițeri, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Alan R. Clark, 
însărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
Marii Britanii la București, membri 
ai ambasadei, șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
atașați militari, membri ai corpului 
diplomatic.

O companie militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia depunerii coroa
nelor de flori, cei prezenți au păs
trat un moment de reculegere. In 
Încheierea solemnității s-a primit 
defilarea companiei de onoare.

★
Tot cu ocazia celei de-a 45-a 

aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944, 
in întreaga țară au avut loc ceremo
nii in cadrul cărora au fost depuse 
coroane și jerbe de flori la monu
mentele și plăcile comemorative, la 
cimitirele eroilor români și sovietici 
căzuți în timpul războiului antifas
cist. (Agerpres)

socialismului si comunismului, pen
tru afirmarea ei ca factor activ al 
edificării păcii si progresului în
tregii omeniri a constituit tema 
unor colocvii politico-ideologice 
desfășurate în aceste zile la centre 
de creație si cultură socialistă din 
orașele Săcele si Zărnești, precum 
Si din comunele Hoghiz si Hărman 
din județul Brașov. în sala Asocia
ției Artiștilor Plastici Amatori din 
Brașov s-a deschis expoziția de 
pictură și grafică dedicată zilei de 
23 August, sub genericul „înaltă 
cinstire, vie recunoștință". De ase
menea. sub generice ca „Patrie li
beră și independentă, destin lu
minos". „Cinstire patriei și parti
dului, conducătorului iubit", con
siliile comunale, orășenești și 
municipale de educație politică si 

’ cultiiră socialistă din județ âu or
ganizat ample spectacole omagiale 
la centrele da creație si cultură 
socialistă.

Numeroși oameni al muncii care 
!și desfășoară activitatea pe plat
formele combinatelor siderurgice 
de la Hunedoara și Călan au luat 
parte la lucrările simpozionului 
omagial desfășurat sub genericul 
„23 August". — piatră de hotar în 
istoria patriei noastre", în cadrul 
căruia au fost reliefate importanța 
și semnificația actului istoric în
făptuit cu 45 de ani in urmă, ma
rile transformări economico-socia- 
le realizate in țara noastră după 
eliberare, și Îndeosebi in cei 24 de 
ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
pe care eu justificată mindrie 
patriotică ii denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Centrul de creație și cultură 
„Cintarea României" al sindicate
lor din municipiul Alba lulia a 
găzduit simpozionul omagial cu tema 
„Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, premisă 
a marilor înfăptuiri din epoca de 
aur a Rorhâhiei — Epoca 
Nicolae Ceaușescu", la care au luat 
parte activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, muzeografi și 
cercetători, cadre didactice, oameni 
ăi muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

„Revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944- — 
moment crucial In dezvoltarea so- 
cial-economică a patriei", „Per
spectivele de dezvoltare a Româ
niei prefigurate în documentele 
celui de-al XlV-lea Congres al 
partidului" au constituit temele 
unor 'simpozioane, dezbateri șl 
expuneri care au avut loc în În
treprinderi industriale și unități 
economice, in instituții șl așeză
minte de cultură din județul Arad. 
La întreprinderea de Vagoane șl la 
întreprinderea de Mașini-Unelte 
a avut loc simpozionul „P.C.R. — 
forța mobilizatoare în insurecția 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August. Faptele de glorie și 
eroismul armatei române pe fron
tul antifascist".

între acțiunile politico-educative 
Si cultural-artistiee consacrate zilei 
de 23 August se înscrie și expozi
ția de creație științifico-tehnică, 
artă plastică și artă populară, orga
nizată de Ministerul Apărării Na
ționale la Casa Centrală a Arma
tei. Lucrările expuse, realizate de 
laureați ai celei de-a VlI-a ediții 
a Festivalului național al muncii 
și creației „Cintarea României", sint 
inspirate din lupta milenară a 
poporului român și a armatei sale 
pentru independență și neatirnare, 
din munca avintată In vederea în
făptuirii Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și Înaintare a României 
spre comunism. Printr-un înalt 
mesaj de idei, expoziția se con
stituie intr-un călduros omagiu 
adus înaintașilor, Partidului Comu
nist Român, organizatorul și con
ducătorul marelui act istoric de 
acum 45 de ani, făuritorul socie
tății socialiste pa pămîntul româ
nesc. secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii, erou 
intre eroii neamului, care își 
consacră în mod exemplar viața și 
«ctivitatea revoluționară slujirii 
su credință a. intereselor supreme 
ale poporului, propășirii continue 
a patriei.

(Agerpres)
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ROMANIA MARILOR IZBINZI ALE EPOCH NICOLAE CEAUSESCU
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.

NICOLAE CEAUȘESCU

Imaginea alăturată, filă de isto
rie din „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
înfățișează momentul inaugurării 
uneia din grandioasele construcții 
ale acestor ani: Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. Dar toate mari
le edificii ale acestui timp de mă
rețe impliniri din industrie, agri
cultură, sociale — mii și mii — sint 
rodul politicii înțelepte a partidu
lui, la elaborarea și înfăptuirea 
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat cu ideea, cu gindul, cu 
îndemnul, cu fapta, aflindu-se 
mereu in mijlocul oamenilor.

Industria noastră modernă a fost creată 
aproape in întregime in anii . Epocii 
Nicolae Ceaușescu. In acest sens, citeva date 
concludente privind roadele inteleptei poli
tici de amplasare judicioasă, armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg terito
riul țării, in cadrul căreia sint mobilizate 
și valorificate toate energiile materiale și 
umane ale tuturor zonelor : s-au construit 
180 de noi platforme industriale moderne 
cuprinzind 2 000 de' întreprinderi in centre
le economice vechi și, noi ; in felul acesta, 
producția industrială a tării, față de anul 
1945, a sporit de 135 de ori, din care de 
peste 120 de ori după cel de-al IX-lea 
Congres ; practic, 95 la sută din mașinile, 
utilajele, echipamentele și instalațiile ne
cesare dotării și modernizării economiei sint 
asigurate de producția internă ; circa 90 la 
,sur,g din fondurile fixe productive din in
dustrie au fost realizate după cel de-ai IX- 
lea Congres al partidului ; in industrie si 
in celelalte ramuri neagricole lucrează as
tăzi circa 72 la sută din populația ocupa
tă. față de numai 43,5 la sută în anul 1965 ; 
și, pentru a da o imagine cit mai sugestivă 
a forței industriale a României, in acest 
pisc al dezvoltării sale, de-a lungul aces
tor 45 de ani de revoluție socialistă, forță 
creată cu deosebire in ultimii 24 de ani 
socotim că. este semnificativ de arătat .că 
producția industrială a tării din anul 1965 
se va realiza in anul 1990 (ne aflăm in 
pragul lui) în numai 35 de zile.

Construirea în acest extrem de scurt 
răstimp a industriei noastre socialiste mo
derne. rolul determinant al acestei uriașe 
forțe creatoare in dezvoltarea impetuoasă a 
întregii societăți românești constituie ilus
trarea vie a faptului că, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea 
sa la adunarea solemnă prilejuită de cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției din August 
1944. „clasa muncitoare și-a îndeplinit și iși 
îndeplinește misiunea istorică, acționind in 
strinsă unitate cu țărănimea, cu intelectua
litatea, cu,jintreșga națiune, suț> conducerea 
partidului comunist, ăvind roiul hotâritor. 
determinant, in realizarea socialismului, in 
înaintarea spre comunism

Spre comuniste piscuri
Au dat in floare ai nădejdii muguri 
Chiar dacă mari urgii ne-au bîntuit. 
Măreața ii a smulgerii din juguri 
a trebuit să vină I Și-a venit I
De-ar încerca vrăjmașul vint tircoale 
și azi să dea, tot nu vom spune noi 
boierului : „pămînturile ia-le I" - 
bancherului : „ia’ți fabrica-.napoi I" 
Căci patruzecișicinci ni-s toți la număr, 
scriși pe răboj, ai libertății ani,

de cind pornirăm, umăr lingă umăr, 
spre comuniste piscuri, suverani.
Trecu și-un sfert de veac de cind, pe glie, 
înfăptuind străbune nâzuinți, 
c-un brav erou măreața ctitorie 
nero plămădim cu inima fierbinți
Ca patria să ne rămină casa 
de glorie a-ntregului popor, 
în veci de veci să-și fluture mătasa 
sub slăvi de August steagul tricolor.

Victor TULBURE

Ilustrare elocventă a democrației 
muncitorești-revoluționare

Am urmărit cu viu Interes 
magistrala cuvîntare a tovarâ- 
șuiui NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită la Adunarea solemnă 
organizată de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională și 
Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. 
Aprecierile făcute cu acest pri
lej de secretarul general al 
partidului cu privire la realiză
rile obținute în anii construc
ției socialiste, și cu deosebire 
după Congresul al IX-lea, vi
brantele îndemnuri patriotice 
de a face totul pentru a asigura 
în continuare mersul ferm al 
patriei noastre pe calea făuririi 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comu
nism evidențiază incă o dată 
justețea politicii de largă per
spectivă a partidului nostru, 
forța poporului liber și stăpîn 
pe destinele sale, rolul clasei 
muncitoare in înfăptuirea aces
tui amplu și complex proces 
revoluționar. Așa cum a subli
niat secretarul general al parti
dului, clasa muncitoare din țara 
noastră și-a îndeplinit și iși 
îndeplinește cu succes misiunea 
sa istorică, acționind în strinsă 
unitate cu țărănimea, cu inte
lectualitatea. cu întreaga națiu
ne, sub conducerea partidului 
comunist, pentru făurirea unei 
lumi a echității și dreptății so
ciale, a socialismului și comu
nismului. Privind cu mindrie la 
tot ceea ce, s-a realizat pe dru
mul construcției socialismului 
în țara noastră, fiecare om al 
muncii poate afirma, cu tărie că 
în această grandioasă operă se 
regăsește și munca lui. după 
cum în rezultatele pe care le 
raportează și de care benefi
ciază se regăsește munca între
gului popor.

Lucrez la întreprinderea de 
Calculatoare Electronice Bucu
rești din anul 1972. adică chiar 
din anul înființării acestei uni
tăți a tehnicii de vîrf. care are 
sarcina să realizeze calculatoa
re de mică și medie capacitate, 
calculatoare electronice de bi
rou. mașini de facturat și con
tabilizat. Stau acum și mă gîn- 
desc că în urmă cu 45 de ani 
nici nu putea fi vorba despre 
o întreprindere cu un asemenea 
profil în tara noastră și cu 
atît mai puțin ca o femeie să 
se califice și să muncească in
tr-un asemenea domeniu. Dar 
la cîte din realizările care as
tăzi ni se par firești nici nu 
puteam măcar să ne gîndim 
înainte de revoluția de elibera
re socială și națională, anti

fascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 și nici chiar 
înainte de Congresul al IX-lea 
al partidului, care a deschis o 
eră cu adevărat nouă in afir
marea potențialului creator al 
tuturor oamenilor muncii, al în
tregului popor 1

Colectivul in care lucrez a 
obținut an de an. în perioada 
care a trecut de la punerea in 
funcțiune a unității, succese cu 
totul deosebite in muncă, a 
asimilat in fabricație o serie 
de tehnologii și produse noi, 
tot mai perfecționate. Astfel, 
printre produsele noi care au 
fost proiectate • șl introduse în 
fabricație se numără calcula
toarele de capacitate medie 
Felix-5 000, minicalculatorul 
I 106, microcalculatorul Felix 
PC, stația grafică GT-300 și al
tele. Datorită performantelor 
pe care le au, o serie de pro
duse s-au remarcat și pe piața 
externă, dovedindu-se pe de
plin competitive.

Cred insă că nu greșesc dacă 
afirm că, in întreprinderea 
noastră, ca de altfel și in cele-, 
lalte unități economice din țară, 
realizarea cea mai de seamă o 
constituie formarea unui colec
tiv puternic de oameni ai 
muncii, bine. pregătit profesio
nal și politic? conștient de ma
rile îndatoriri și răspunderi ce 
îi revin. Și, de asemenea, con
sider că nivelul de conștiință 
al oamenilor muncii este rezul
tatul logic, firesc al cadrului 
democratic, original și unic in 
felul său. creat din inițiativa 
și sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului. Participarea 
directă a muncitorilor și spe
cialiștilor la conducerea activi
tății economice. întărirea rolu
lui adunărilor generale ale oa
menilor muncii, ca forumuri 
supreme ale autoconducerii 
muncitorești din întreprinderi 
au asigurat un cadru democra
tic real, stimulativ nu numai 
pentru perfecționarea activității 
productive, pentru obținerea 
unor rezultate superioare în 
producție, ci și pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale 
și politice a oamenilor. Vreau 
să spun prin aceasta că, în mod 
firesc, exercitarea autocondu
cerii muncitorești nu se poate 
face decît cu oameni bine pre
gătiți. profesional și politic, 
care să acționeze și să ia 
hotărîri în deplină cunoștin
ță de cauză, pe baza orientări
lor clar formulate de condu
cerea partidului.

Afirm toate acestea gîndin- 
du-mă. desigur. în primul rind. 
la activitatea din întreprinderea 
în care lucrez. Ca membru al 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor

Muncii, pot spune insă că des
fășurarea cu succes a politicii 
de industrializare socialista a 
țarii, de repartizare armonioasa 
a forțelor de producție, ca re
zultat al unei politici ce acu
mulare științific fundamentate, 
prin care s-a dezvoltat și intă- 
rit proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de producție, 
se datorează și cadrului demo
cratic creat, participării directe 
a oamenilor muncii la toate 
hotăririle adoptate. Toate aces
tea demonstrează cu puterea de 
argumentare a faptelor superio
ritatea orinduirii noastre socia
liste. care asigură îmbinarea ar
monioasă a conducerii unitare a 
economiei naționale cu un 
profund democratism economic 
și deschide prin aceasta un larg 
cimp de acțiune inițiativelor 
colective și individuale, ceea ce 
determină intărirea autogestiu- 
nii și autofinanțării, perfecțio
narea necontenită a mecanis
mului economico-financiar.

în perioada care a trecut din 
anul 1968, de cind s-au institu- 
ționalizat adunările generale 
ale salariaților și s-au înființat 
comitetele de direcție ale În
treprinderilor și organizațiilor 
economice de stat, activitatea 
organelor de conducere colecti
vă a cunoscut un permanent 
proces de perfecționare și ma
turizare. Iar faptul că in prezent 
peste 30 la sută din membrii 
consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile industriale sint mun
citori vorbește de la sine, des
pre caracterul democratic al a- 
cestor organe colective de con
ducere. In același timp, insti- 
tuționalizarea congreselor con
siliilor oamenilor muncii, la 
care participă la fiecare cinei 
ani 11 000 de oameni, pune in 
evidență profundul democra
tism al societății noastre so
cialiste și la nivel macroecono
mic.

Am simțit nevoia să pun pe 
hirtie toate aceste ginduri' in- 
trucit am pe deplin conștiința 
că rezultatele obținute in unita
tea in care lucrez se datorează, 
fără îndoială, muncii colectivu
lui din care fac parte, dar ' ș, 
politicii clarvăzătoare, realiste 
promovate cu consecvență . de 
conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru afirmarea și manifes
tarea tuturor oamenilor, muncii 
ca adevărați proprietari și pro
ducători.

Ellsabeta STANCÎU 
membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, 
maistru la întreprinderea 
d-ș Calculatoare Electronice 
București

Printr-o fericită coincidentă, luna trecută, pe 24 iulie, 
am aniversat două evenimente pe care timpul le-a validat 
ca autentice pietre de hotar pentru istoria noastră nouă : 
împlinirea a 24 de ani de la Congresul al IX-lea ai parti
dului și a 40 de ani de la înființarea primelor cooperative 
agricole de producție. Medalionul fotografiei noastre vi-i 
înfățișează pe cîțiva dintre lucrătorii pămintului punindu-și 
semnătura pe cererile de intrare in C.A.P. La ora marilor 
începuturi, au fost acele cereri nu simple acte administra
tive, ci veritabile opțiuni pentru proprietatea socialistă asu
pra pămintului. cereri pentru un nou drum al agriculturii 
românești, iar semnăturile acelea — stîngace. cele mai 
multe — erau deopotrivă pentru speranță și încredere in
tr-o viată nouă, prosperă pentru toți.

Speranță și incredere pe care trecerea anilor le-a confir
mat din plin, și nu cu vorbe, ci cu greutatea faptelor de 
viață, justețea lor fiind dovedită — mai ales in ultimii arii, 
cu deosebire in ultimul an — de producțiile record de peste 
7 00G kg orz și de peste 8 000 kg grîu la hectar. Să amintim, 
de asemenea, că producția agricolă a României a crescut de 
10 ori față de 1945 — din care de 6 ori după 1965. Toate 
acestea confirmă o dată în plus că drumul ales în urmă 
cu patru decenii era singurul drum posibil al țăranului ro
mân spre bunăstare — drumul forței muncii unite, al supe
riorității proprietății socialiste.

In fotografia din dreap
ta este reprezentată mo
derna ecluză de la Agi- 
gea. punctul terminus al 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, locul de jonc
țiune a apelor fluviului 
cu apele Pontului Eu- 
xin. Magistrala Albastră de 
la mijlocul Dobrogei, mă
reață construcție a Epocii 
Nicolae Ceaușescu. strălu
cind intens in minunata sal
bă de alte și alte construc
ții semnificative pentru a- 
cest timp fără egal, prin 
rodnicia și împlinirile lui 
socialiste, in întreaga exis
tentă istorică a României, 
salbă din care amintim me
troul ; Dîmbovița renăs
cută. infățișind lumii chipul 
mindru al unei artere acva
tice de mare frumusețe, asa 
cum o și cere, de altfel, 
capitala țării, ea însăși edi
ficată ca demnă metropolă 
a socialismului : marile 
construcții hidroenergetice 
de la Porțile de Fier I. II, 
de la Argeș și Olt, de pe 
Someș, de la Lotru și Siriu; 
Transfăgărășanul. marile și 
complexele amenajări funcia
re și de irigații. întregind 
tabloul unor ample și bene
fice intervenții ale omului 
soldate cu nașterea noii 
geografii a tării, adăugin- 
du-li-se. în curind. măreața 
construcție a canalului care 
va lega Bucureștii de Du
năre și. prin aceasta, de 
Marea cea Mare. în acest 
ultim strălucitor pătrar de 
veac, aflat sub înaltul semn 
al celui de-al IX-lea Con
gres. si cu atît mai mult in 
spațiul ultimului deceniu, 
timp în care ne-am însutit 
eforturile pentru a lichida 
datoria externă. în. toate zo
nele. în toate județele s-a 
construit enorm. Fiecare din 
aceste construcții si toate 
laolaltă se constituie ca stră
lucit simbol al uriașei capa
cități creatoare a poporului 
nostru, ea simbol strălucit al 
abnegației și eroismului in 
muncă, al convingerii lui 
nestrămutate că politica 
partidului comunist de edi
ficare neabătută a socialis
mului și comunismului pe 
pămintul românesc e propria 
lui politică. De aceea o spri
jină din toate puterile sale, 
o transformă in mindră și 
nepieritoare realitate.

Viața a confirmat trăinicia
proprietății
Urmărind cu deosebită atenție 

cuvintarea de excepțională im
portanță rostită luni de secreta
rul general al partidului la A- 
dunarea solemnă desfășurată in 
Capitală cu prilejul marii săr
bători naționale de la 23 Au
gust, am putut rememora încă 
o dată drumul parcurs de a- 
gricultura noastră in ritmul 
dezvoltării întregii economii, 
a întregii țări, cu deosebi
re în anii de cind în frun
tea partidului și' a statului 
se află cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prima subli
niere ce trebuie făcută acum 
este că drumul ales de țărănime 
la îndemnul și sub conducerea 
partidului, drumul marii pro
prietăți socialiste in agricultu
ră, s-a dovedit a fi rodnic, just, 
singurul drum care a permis 
făurirea agriculturii înfloritoa
re de astăzi.

Dar acest drum nu a fost 
ușor. Iată exemplul Cooperati
vei Agricole de Producție Pu- 
rani, județul Teleorman. La 
înființare, cooperativa avea o 
avere obștească ce depășea cu 
puțin 200 mii lei. Se muncea 
mult, dar, fără unelte corespun
zătoare. fără semințe de soi, 
fără mijloace mecanizate, nu se 
obțineau mai mult de 1 000— 
2 000 kg de grîu sau porumb la 
hectar. Puțini erau atunci cei 
care credeau că pămînturile 
lor vor ajunge să rodească 
peste 8 000 kg de grîu și orz, 
15 000—20 000 kg porumb știu- 
leți, 60 000—65 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, adică de 8—9 ori 
mai mult decit producția de vîrf 
a celor mai buni ani agricoli.

In mai multe rînduri. secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost oaspete drag al cooperato
rilor, mecanizatorilor și spe
cialiștilor din cooperativa noas
tră. Și fiecare vizită de lucru 
a determinat o îmbunătățire a 
activității, folosirea intensivă a 
pămintului. extinderea tehnolo
giilor avansate, temeinica or
ganizare a producției. Așa 
s-a intimplat și la recen
ta vizită. cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a -sfătuit 
îndelung cu noi. ne-a dat in
dicații deosebit de prețioase, pe 
care le aplicăm întocmai pen
tru a ridica necontenit nivelul 
agriculturii noastre. Pentru că 
viața, realitatea demonstrează 
că este posibil să se obțină 
producții agricole dintre cele 
mai mari.

socialiste în
Desigur, nu ar fi posibilă a- 

tingerea unor asemenea obiec
tive fără realizarea unui vast 
program de creștere a fertili
tății solului prin lucrări de îm
bunătățiri funciare, fără pro
movarea largă a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii 
agricole, a tehnologiilor mo
derne, intensive, a soiurilor și 
hibrizilor de mare productivi
tate. Iată, noi am avut satis
facția de a arăta iubitului nos
tru conducător sole de porumb 
și sfeclă de zahăr pe care se 
vor obține 30 000 kilograme și, 
respectiv, 110 tone. în medie, 
pe fiecare hectar cultivat. Ma
rile producții realizate în acest 
an de tot mai multe unități 
din județul Teleorman, dar și 
din toate celelalte județe ale 
țării, la cerealele păioase și la 
alte culturi, demonstrează con
vingător forța și capacitatea a- 
griculturii noastre socialiste.

Dincolo de factorii amintiți 
care au contribuit la asemenea 
rezultate, progresul neîntrerupt 
al acestei ramuri de bază a e- 
conomiei naționale este nemij
locit legat și. firește, determi
nat de existenta marii pro
prietăți socialiste In agricultu
ră, singura formă de proprie
tate care permite punerea de
plină in valoare a capacității 
de muncă și creație a lucrăto
rilor din agricultură, a poten
țialului productiv uriaș reali
zat prin dotarea tehnică și ma
terială. Calea pe care s-a mers 
cu fermitate în acești ani 
ai dezvoltării, consolidării și 
întăririi proprietății socialiste 
în agricultură s-a dovedit a 
fi singura cale justă, capabilă 
să cointereseze pe toți oamenii 
muncii din acest domeniu de 
activitate, să creeze condițiile 
valorificării superioare a bazei 
tehnico-materiale. Dar numai 
existența în sine a proprietății 
socialiste nu a fost suficientă 
pentru a asigura progresul pu
ternic al cooperativei noastre, 
ca de altfel al tuturor unităților 
agricole. Saltul pe care l-am 
realizat, bunăstarea de astăzi au 
presupus muncă multă. efor
turi de investiții deosebite pen
tru sporirea fertilității pămin
tului. pentru creșterea gradului 
de mecanizare și chimizare, ex
periența1 unității noastre consti
tuind în acest sens o confirma
re practică a faptului că acele 
rezultate slabe ce se mai obțin 
în unele locuri nu se datorează 
formei de organizare a proprie
tății. ci celor care nu aplică în 
mod corespunzător cuceririle

agricultură
științei și tehnologiile agricole 
avansate. Conștienți că dezvol
tarea continuă a proprietății 
socialiste constituie temelia 
înfăptuirii noii revoluții agrare, 
smtem preocupați de creșterea 
necontenită a producțiilor agri
cole in condiții de eficientă e- 
conomică superioară, de gospo
dărirea judicioasă a averii noas
tre obștești, care se ridică în 
prezent la 71 milioane lei.

Este un adevăr de necontestat 
că intre dezvoltarea cooperati
vei noastre, creșterea continuă 
a veniturilor oamenilor muncii 
din agricultură și înflorirea 
spectaculoasă a comunei există 
o legătură nemijlocită. Aseme
nea satului românesc in general, 
localitatea noastră s-a înscris 
pe coordonatele unei dezvoltări 
fără precedent, în care elemen
tele de confort și civilizație sint 
prezente la tot pasul.

încurajați de rezultatele de 
pînă acum, de îndemnurile și 
sfaturile secretarului general al 
partidului, sîntem preocupați 
ca, printr-o mai bună colabo
rare cu specialiștii Stațiunii de 
Cercetări Agricole Drăgănești- 
Vlașca, cu ale cărei terenuri ne 
învecinăm, să obținem produc
ții sporite și la plantele tehnice, 
cum ar fi ricinul sau floarea- 
soarelui. Așa cum ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vom utiliza mai eficient siste
mul de irigații, extinzind meto
da de aplicare ,a udărilor pe 
brazde, vom aplica cele mai noi 
tehnologii de cultivare a pămin
tului și vom folosi semințe din 
soiuri și hibrizi de mare randa
ment. Urmind neabătut minu
natul exemplu de muncă și de 
viață al ceiui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, ne angajăm, 
la marea sărbătoare a poporului 
nostru, să nu precupețim nici 
lin efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, conside
red că faptele noastre de mun
că reprezintă cea mai semnifi
cativă adeziune la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 
iunie privind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. la 
Congresul, al XIV-lea. in înal
ta funcție de secretar general 
al partidului, opțiune istorică 
ce se constituie într-o garan
ție sigură a înaintării ferme a 
României pe culmile cele mai 
înalte de progres, bunăstare și 
civilizație.

Marin NEDEA
„Erou al Muncii Socialiste", 
președintele C.A.P. Purani, 
județul Teleorman

K
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
Vă adresăm felicitări cordiale dumneavoastră, Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guver
nului Republicii Socialiste România și poporului prieten al Repu
blicii Socialiste România cu prilejul sărbătorii naționale — Ziua 
eliberării de sub jugul fascist și cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă.

Evenimentele din August 1944 au dus la o cotitură fundamentală 
!n, istoria României, în relațiile sovieto-române. In cursul celor 
patru decenii și jumătate, colaborarea rodnică, reciproc avantajoa
să dintre Uniunea Sovietică și România a servit intereselor po
poarelor noastre, eforturilor lor în edificarea noii orînduiri.

Sprij,lnindu-ne pe ceea ce s-a realizat, acționînd în spiritul 
principiilor egalității in drepturi, neamestecului în treburile inter
ne, luării în considerare a intereselor reciproce și răspunderii fie
cărui partid față de propriul popor, noi putem să conferim o efi
ciență și mai mare întregului complex al relațiilor dintre țările 
noastre, legăturilor lor economice, să extindem schimburile de 
valori spirituale, contactele dintre oameni, să întărim prietenia și 
Înțelegerea reciprocă dintre ele.

Un domeniu important al conlucrării dintre U.R.S.S. și Repu
blica Socialistă România pe arena internațională îl constituie con
solidarea păcii și securității, dezarmarea. întărirea încrederii în
tre popoare. Sîntem convinși că colaborarea sovieto-română in 
această sferă va contribui la transpunerea în viață a ideilor noii 
gindiri politice, a căror expresie o constituie poziția comună a țărilor 
socialiste aliate, expusă in documentele Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Var
șovia, care a avut loc recent la București.

In această zi memorabilă, vă urăm dumneavoastră, comunștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România succese 
in dezvoltarea economico-socială a țării, în înaintarea ascendentă 
pe calea construcției socialiste, în întîmpinarea celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S., 
SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
Cu prilejul sărbătorii naționale a României — cea de-a 45-a 

aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — vă transmitem dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român 
prieten felicitări și urări cordiale.

Victoria revoluției de la 23 August 1944. obținută sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în condițiile ofensivei pu
ternice a armatei sovietice împotriva fascismului hitlerist, a des
chis o nouă eră în istoria României.

Prin munca poporului român plină de abnegație, țara dum
neavoastră s-a transformat intr-un stat socialist cu o economie 
și o cultură dezvoltate..

Poporul bulgar urmărește cu interes șl se bucură sincer de 
realizările și succesele oamenilor muncii din România in con
struirea socialismului.

Republica Socialistă România participă activ la inițiativele sta- 
elor membre ale Tratatului de la Varșovia, își aduce contribu
ia la afirmarea noii gindiri politice în lumea contemporană, ca- 
acterizată prin interdependență și legături reciproce, la dezarma- 

■e, securitate și dezvoltarea cu sucoes a procesului generai eu- 
opean.

Subliniem cu satisfacție conlucrarea bulgaro-română. Indrepta- 
ă spre întărirea tendințelor constructive ale colaborării balcani- 
e, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă liberă de arme 
îucleare și chimice.

Sintem profund convinși că relațiile tradiționale de prietenie 
t colaborare bulgaro-române se vor dezvolta și în viitor spre 
>unăstarea popoarelor noastre, in interesul păcii și al soclalis- 
nulul.

In ajunul marii dumneavoastră sărbători, vă rugăm să primiți 
ncă o dată, cele mai bune urări de succese în continuare, in 
iezvoltarea Republicii Socialiste România, pentru prosperitatea 
•oporului român prieten.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

ovarășuluî CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de 
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
>mânia, vă transmitem dumneavoastră. Comitetului Central al 
irtidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului și po
rului Republicii Socialiste România cordiale salutări și felicitări, 
numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

irmania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului 
ipublicii Democrate Germane.
Insurecția armată de la 23 August 1944 a marcat un punct de 
titură în istoria poporului român, a deschis calea profundelor 
msformări politice, economice șl sociale. In decursul celor 45 de 
i, imaginea României s-a schimbat in mod determinant. Sub 
iducerea Partidului Comunist Român s-a dezvoltat un stat so- 
ilist industrial-agrar, cu un mare potențial industrial ș! o agrl- 
itură modernă. Realizările obținute de oamenii muncii din Româ- 
i în anii construcției socialiste se bucură în Republica Demo- 
ită Germană de o înaltă apreciere.
Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România 
aduc, împreună cu celelalte state aliate din cadrul Tratatului 
la Varșovia, o contribuție activă la intărlrea socialismului șl 

dizarea consecventă a politicii de pace, dezarmare și colaborare 
ernațlonală.
Constatăm cu satisfacție că relațiile strînse dintre partidele, sta- 
e și popoarele noastre se întăresc continuu pe baza solidă a 
nclpiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, 
ilnirea de lucru a conducătorilor partidelor și statelor noastre 
i noiembrie 1988 a dat acestor relații noi impulsuri de dezvoltare 
boare.
Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare tovără- 
scă dintre Republica Democrată Germană și Republica Socia- 
ă România se vor dezvolta cu succes și in viitor, spre binele 
or două popoare și state.
Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor comuniști- 
șl întregului popor român mult succes în realizarea hotăririlor 

ui de-al XlII-lea Congres al partidului și in pregătirea celui 
al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Vă transmi- 
1, totodată, cele mai bune urări de sănătate și fericire,

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al R.D.G.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România. în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului 
și poporului chinez, precum și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului și po
porului român cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări.

Rezultat inevitabil al luptei eroice duse de poporul român de-a 
lungul veacurilor pentru apărarea independentei naționale, pentru 
eliberare socială, insurecția armată de la 23 August 1944 a con
stituit un eveniment important în istoria României, marcind tre
cerea poporului român, din acel moment, intr-o epocă complet 
nouă. în care, stăpin pe propria soartă, a depus eforturi susți
nute pentru edificarea noii orînduiri sociale.

După eliberare, mai ales in ultimii peste 20 de ani. poporul 
frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român. în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu, a promovat spiritul de 
independență, de bizuire pe forțele proprii, si-a consacrat toate 
energiile pentru prosperitatea țării, învingînd numeroase greutăți, 
și a obtinut succese remarcabile in opera de construire a socia
lismului. Poporul chinez dă o înaltă apreciere și se bucură din 
inimă pentru toate aceste realizări.

Pe arena internațională. România socialistă a depus cu con
secventă eforturi susținute și a adus o contribuție prețioasă in 
lupta pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice in
ternaționale. pentru realizarea dezarmării generale si totale, pen
tru salvgardarea păcii în Europa și in lume.

De-a lungul anilor, in lupta revoluționară și în opera de edi
ficare a socialismului, partidele, țările și popoarele Chinei si 
României și-au manifestat întotdeauna respectul. încrederea si 
sprijinul reciproc, inchegind între ele o prietenie profundă, care 
a rezistat la încercările timpului. In ultimii ani. prin multiplele 
contacte și vizite reciproce dintre conducătorii celor două partide 
și state ale noastre, relațiile de prietenie și colaborare dintre 
China și România au cunoscut o dezvoltare stabilă si constantă 
în toate domeniile, iar conlucrarea celor două țări pe arena in
ternațională s-a întărit continuu. Sîntem profund convinși că. și 
in viitor, in opera de construire a socialismului si de salvgardare 
a păcii mondiale relațiile tradiționale de prietenie si colaborare 
dintre China și România se vor consolida și dezvolta tot mai mult

JIANG ZEMIN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineza

WAN LI
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale Populare 
a Republicii Populare Chineze

LI PENG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România — 

a 45-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă 
— vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România salutări tovărășești și felicitări, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al Guvernului 
și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru personal.

Lupta antifascistă și de eliberare națională a forțelor patriotice 
române, sprijinită de înaintarea victorioasă a armatei sovietice, 
a culminat în memorabilele zile ale anului 1944 prin răsturnarea 
odioasei dictaturi. Poporul român și-a ales calea socialistă de dez
voltare. Justețea acestei hotăriri a fost confirmată de rezultatele 
obținute in toate domeniile vieții sociale in cei 45 de ani. La baza 
acestor rezultate se află politica Partidului Comunist Român, ca
pacitatea creatoare și eforturile pline de abnegație ale oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră, conlucrarea Republicii Socialiste 
România cu statele frățești, în cadrul Tratatului de la Varșovia și 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Vă adresăm felicitări 
cordiale pentru aceste succese.

Apreciem contribuția activă a Republicii Socialiste România la 
politica externă de pace a țărilor socialiste și rezultatele obținute 
în eforturile sale pentru stabilizarea situației din Balcani, pentru 
coexistentă prietenească reciproc avantajoasă intre statele cu orîn
duiri sociale diferite din această regiune.

Oamenii muncii cehoslovaci dau o înaltă apreciere alianței 
strînse dintre partidele și statele noastre, colaborării reciproc 
avantajoase și prieteniei trainice dintre poporul cehoslovac și 
poporul român. Sîntem convinși că realizarea hotăririlor rezultate 
din convorbirile secretarilor generali ai celor două partide, precum 
și a Programului de adînclre în continuare a cooperării șl specia
lizării in producție intre Republica Socialistă Cehoslovacă și Repu
blica Socialistă România, semnat în luna mai anul acesta la Praga, 
va contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor reciproce, în 
spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală.

In această zi însemnată, vă dorim dumneavoastră, stimați to
varăși, întregului popor român noi succese in activitatea pentru 
înflorirea patriei dumneavoastră socialiste, în îndeplinirea hotăriri
lor Congresului al Xlli-lea și Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia
GUSTAV HUSAK

Președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace

LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Soeialiste România

Stimate tovarășe președinte.
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări jubiliare a revoluției de eli

berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. transmit 
poporului român si dumneavoastră personal cele mai bune urări 
și felicitări.

Constat cu adevărată satisfacție că legăturile tradiționale de prie
tenie și simpatie existente între popoarele noastre s-au consoli
dat și dezvoltat pe plan multilateral in perioada celor 45 de ani. 
pe baza importantelor transformări sociale care au avut loc în 
cele două țări.

Cu stimă și apreciere privim munca creatoare a poporului român, 
care adaugă noi realizări la patrimoniul statului socialist.

îmi exprim dorința ca relațiile polono-române să se dezvolte 
cu succes in toate domeniile colaborării bilaterale, precum si pe 
planul obligațiilor multilaterale din cadrul alianței, corespunzător 
intereselor vitale ale celor două popoare. In numele colaborării 
internaționale, al consolidării securității Si păcii.

WOJCIECH JARUZELSKI
Președintele Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul Comunist din Uruguay salută în mod frățesc cea de-a 
45-a aniversare a eliberării României și se alătură poporului român 
la această importantă sărbătoare.

JAIME PEREZ
Secretar general

al Partidului Comunist din Uruguay

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă adresez dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului român 
prieten felicitări cordiale din partea Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia și a mea ■ personal.

Doresc să evidențiez și in această împrejurare că acordăm o mare 
însemnătate dezvoltării relațiilor de bună vecinătate dintre cele 
două țâri ale noastre, in' interesul popoarelor noastre, al întăririi 
colaborării și înțelegerii in Balcani.

Dr. JANEZ DRNOVȘEK
Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

' Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 
a României ne oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră, Co
mitetului Centrai al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului român felicitările noastre cele mal 
călduroase și un salut cordial in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba și al Întregului popor cubanez.

Marcarea acestui important eveniment reprezintă o plăcută 
ocazie de a vă exprima satisfacția poporului nostru pentru efor
turile dumneavoastră in dezvoltarea economică și socială,-în con
cordanță cu obiectivele trasate de cel de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Permiteți-mi să vă adresez sincerele 
noastre urări de noi victorii în această operă demnă de laudă.

De asemenea, dăm o Înaltă apreciere întăririi continue a rela
țiilor de prietenie și cooperare dintre popoarele, partidele și gu
vernele noastre și vă exprimăm convingerea noastră că acestea vor 
continua , să se adîncească în interesul relațiilor bilaterale șl ca o 
contribuție la cauza socialismului, a păcii pentru toate țările și 
colaborării internaționale.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretgr al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu ocazia Zilei naționale a patriei dumneavoastră, a 45-a ani

versare a eliberării României de sub jugul cotropitorilor fasciști, 
înfăptuită de către popor, Comitetul Central al Partidului Comu
nist Japonez adresează sincere felicitări, precum și salutul său de 
solidaritate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tuturor membrilor săi, precum și Întregului popor român.

După eliberare, poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a pășit pe calea edificării socialismului, reușind 
să transforme România dintr-un stat cu o economie înapoiată 
intr-o tară industriâl-agrarâ, să promoveze o politică externă pe 
bâza principiilor respectării cu strictețe a independenței și suvera
nității naționale,* a egalității depline in drepturi și neamestecului 
în treburile Interne ale altor state.

Partidul. Comunist Japonez urează poporului român să obțină 
succese tot mai mari în construcția socialismului, să-și aducă 
contribuția, în actuala situație internațională gravă care nu. 
permite să fie privită cu optimism, la edificarea păcii mondiale 
și, . în primul rind, la eliminarea armelor nucleare, la . apărarea 
suveranității și independenței popoarelor, la instaurarea unor.., 
relații internaționale democratice.

Considerăm că mișcarea comunistă internațională traversează 
o perioadă de instabilitate și avem convingerea că este mai impor
tant ca oricînd să se țină seama de concepția și principiile socia
lismului științific, care cumulează și sintetizează înțelepciunea 
întregit omeniri, apreciind că, tocmai pe această bază, pot fi 
mobilizate eforturile popoarelor pentru cauza păcii și progresului 
•octal.

Intre Partidul Comunist Japonez șt Partidul Comunist Român 
se dezvoltă raporturi de solidaritate și prietenie, pe baza respec
tării cu fermitate a principiilor de relații dintre partide. Ele au 
Inițiat in comun diferite acțiuni în vederea soluționării probleme
lor existente in lume. In ultimii ani. conducătorii celor două 
partide au dat publicității trei documente comune, dintre care 
ultimul, din aprilie 1987, face apel la colaborarea internațională in 
vederea preintitnpinării unul război nuclear și a eliminării armelor 
nucleare, la acțiuni pentru rezolvarea principalelor probleme cu 
care se confruntă omenirea.

Dorim din inimă ea relațiile și cooperarea dintre cele două 
partide să se dezvolte in continuare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
adresez, in numele poporului elen șl al meu personal, calde feli
citări, precum și cele mal bune urări de prosperitate poporului 
român prieten.

CHRISTOS A. SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, am 

plăcerea să vă transmit, In numele meu personal șl in numele 
poporului Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, sin
cere felicitări șl cele mal bune urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului român prieten, progres și prosperitate.

Colonel MOAMMER AL-KADHAFl
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 

a Marii Jamahirii Arabe Libiene
Populare Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi de către poporul român prieten a celei 
de-a 45-a aniversări a eliberării României, iml este plăcut să vă 
exprim, in numele poporului algerlan și al meu personal, cele 
mai vii și calde felicitări. Această aniversare iml oferă prilejul să 
salut încă 6 dată succesele importante obținute de poporul român 
pe calea dezvoltării economîco-sociale și consolidării independentei 
naționale.

Sînt Încredințat că țările noastre, călăuzindu-se după idealurile 
comune de dreptate, progres și pace, vor acționa și in viitor pen
tru valorificarea tuturor formelor de cooperare și de conlucrare 
menite să confere un caracter permanent prieteniei tradiționale 
algeriano-române.

Permiteți-mi să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, prosperitate și bunăstare poporului 
prieten al României.

Cu Înaltă considerație,
CHADLi BENDJEDID

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, vă rog să primiți felicitările mele 
și cele mal bune urări de fericire personală și de prosperitate po
porului român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Islandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc, in numele poporu
lui american, să transmit tuturor românilor cele mal bune urări 
de pace, prosperitate și împliniri personale.

Cu sinceritate,
GEORGE BUSH

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
transmit cele mai bune urări pentru viitorul poporului român.

In același timp, îmi exprim speranța că relațiile dintre țările 
noastre se vor dezvolta pe baza înțelegerilor bilaterale și în con
cordanță cu obligațiile internaționale pe care ni le-am asumat

RICHARD VON WEIZSĂCKER
Președintele Republicii Federale Germania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Soeialiste România, am 
plăcerea să exprim, in numele meu și al națiunii turce, felicitările 
mele și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, pre
cum și de bunăstare pentru poporul Republicii Socialiste România.

Sînt Încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Turcia și România se vor dezvolta pe mai departe in folosul reci
proc al ambelor noastre țări.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră și poporului român cele mai bune urări 
pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

Regina ELISABETA A ll-A
a Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU C
Președintele Republicii Socialiste România <

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia. am deosebita plăcere ca. în numele guvernului si poporului 
indian, precum și al meu personal, să vă adresez cele mai calde fe
licitări și urări de bine.

Sint încredințat că relațiile prietenești șl cordiale, precum și co
operarea rodnică dintre țările noastre vor continua să se întă
rească pe mai departe în interesul reciproc al celor două popoare.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală, de 
progres continuu pentru poporul român prieten.

RAMASWAMY VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
adresez felicitările mele sincere, împreună cu cele măi bune urări 
pentru un viitor fericit poporului român.

KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, poporul thailandez și eu personal dorim să vă transmi
tem dumneavoastră sincerele noastre felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român bună
stare și prosperitate.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România, am plăcerea să vă transmit 
dumneavoastră, guvernului și poporului României, in numele po
porului și guvernului Ghanei. precum și al meu personal, calde 
și sincere felicitări, precum și cele mai bune urări.

Ne exprimăm speranța că cooperarea care există. Intre țările 
noastre se vă consolida tot mai mult în anii următori, spre satis
facția popoarelor noastre.

Vă rog să acceptați din partea mea asigurările celei mai înalta 
stime.

Locotenent de aviație 
JERRY JOHN RAWLINGS

Șef al statului și președinte
al Consiliului Național Provizoriu de Apărare 

al Republicii Ghana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi este deo
sebit de plăcut să vă transmit dumneavoastră și guvernului român 
cele mai calde felicitări.

Sînt încredințat că relațiile cordiale de prietenie care s-au dez
voltat in mod tradițional între Pakistan și România se vor întări 
în continuare în următorii ani, in folosul reciproc al popoarelor 
noastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune 
urări de sănătate, de fericire, progres continuu și prosperitate pen
tru poporul român.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații.
GHULAM ISHAQ KHAN

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului aingaporez, vă adresez cele 
mai calde felicitări cu ocazia fericită a Zilei naționale a României.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, vă rog să-mi permiteți 
să vă adresez, dumneavoastră, In numele Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură și al meu personal, urări 
de sănătate și fericire, precum și de bunăstare pentru poporul 
român.

Cu cea mai înaltă considerație,
EDOUARD SAOUMA

Director general 
Organizația Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agriculturi
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului sovietic „Pravda"

(Urmare din pag. I)
poporul nostru a obținut realizări 
remarcabile în construcția noii orîn
duiri, lichidind înapoierea a sute de 
ani și asigurînd o puternică dezvol
tare a forțelor de producție. De 
aceea noi afirmăm că numai și nu
mai in condițiile socialismului am 
putut să obținem asemenea reali
zări și aceasta datorită faptului că 
Partidul Comunist Român a aplicat 
ferm legile generale și principiile 
socialiste, și-a îndeplinit misiunea 
pe care și-a asumat-o in fața po
porului, de a-1 conduce spre o viață 
mai bună, spre civilizația socialistă.

Am realizat multe ! Am dezvoltat 
larg democrația socialistă. Am pornit 
și pornim de la faptul că socialis
mul îl construim cu poporul și pen
tru popor. De aceea întregul partid, 
poporul român apreciază mult ceea 
ce s-a realizat și este hotărît să 
facă totul pentru a asigura mersul 
Înainte spre realizarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și tre
cerea, în perspectivă, spre societatea 
comunistă, care reprezintă visul de 
aur al omenirii.

ÎNTREBARE : Fără îndoială, 
socialismul a schimbat înfăți
șarea economică și socială a 
României. Dar socialismul l-a 
schimbat și pe omul însuși. 
Cum credeți, care sint astăzi 
cele mai caracteristice trăsături 
ale cetățenilor Republicii dum
neavoastră 7

RĂSPUNS : Înfăptuind mari trans
formări economico-sociale. realizind 
o puternică dezvoltare a forțelor de 
producție, a științei, invățămîntului, 
culturii, am reușit, intr-adevăr, să 
dăm o nouă înfățișare României. 
Oricine vizitează astăzi țara noastră 
poate să constate atit realizările in 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
cit și construcțiile de locuințe, școli, 
centrele științifice, așezăminteie cul
turale. de sănătate și altele.

Toate acestea au schimbat in mod 
radical nu numai înfățișarea țării, 
dar și viața, nivelul de cultură și de 
civilizație al poporului. Am lichidat 
de mult analfabetismul. întregul ti
neret urmează astăzi învătămintul de 
10 ani. circa 80 la sută urmează în
vătămintul de 12 ani, iar începind 
de anul viitor vom trece la genera
lizarea invățămîntului de 12 ani, 
pentru întregul tineret. Aceasta a 
ajutat mult la pregătirea profesio
nală. tehnică, științifică și culturală 
a poporului și deschide noi perspecti
ve pentru a ridica și mai mult, in 
perioada următoare, nivelul general 
de pregătire al poporului.

A avut loc o dezvoltare puternică 
a conștiinței socialiste. Poporul s-a 
convins că. fiind cu adevărat stăpin 
pe bogățiile naționale, lichidind pen
tru totdeauna asupritorii, făurindu-și 
viitorul așa cum îl dorește el. a pu
tut să obțină aceste mari realizări. 
De aceea creșterea nivelului con
științei socialiste a reprezentat și re
prezintă un factor deosebit pentru 
întreaga dezvoltare a țării. In rîn- 
dul poporului nostru este bine cu
noscut că toate aceste realizări im— 
portante se datoresc numai și numai 
socialismului, politicii juste a parti
dului comunist, precum și colaboră
rii cu țările socialiste — și. în acest 
cadru, aș dori să subliniez rolul im
portant al colaborării cu Uniunea 
Sovietică —, precum și colaborarea 
cu toate celelalte state, fără deose
bire de orînduire socială.

ÎNTREBARE : Dacă ar fi să 
comparăm generația dumnea
voastră și generația tinerilor co- 

. muniști de astăzi, spiritul de 
luptă al. generației dumnea
voastră de atunci și spiritul de 
luptă al generației tinere de . 
astăzi, există vreo deosebire 7

RĂSPUNS : în primul rînd. con
dițiile sint cu totul diferite. La înce
putul anilor ’30. România trăia sub 
dominația imperialistă. Condițiile de 
viață, de muncă erau deosebit de 
grele. Tineretul, forțele revoluționare, 
comuniștii erau angajați în apărarea 
intereselor clasei muncitoare, ale în
tregului popor, în lupta împotriva 
fascismului, care se dezvolta și care, 
după cum se știe, in 1933 a obținut 
victoria in Germania hitleristă. Ti
nerii erau angajați cu toate forțele 
in lupta împotriva războiului. Ei au 
înfruntat teroarea, închisorile, lagă
rele. mulți și-au dat și viața, cu în
crederea fermă în socialism, în liber
tatea țării și a poporului lor.

Desigur, tineretul de azi trăiește 
în alte condiții ! Dar trebuie să vă 
spun că in organizația noastră de 
tineret și in rindul tineretului. în 
genera), există un spirit revoluționar 
de muncă, de luptă, hotărirea fermă 
de a înfăptui neabătut politica Parti
dului Comunist Român, de realizare 
a socialismului și înaintare spre visul 
de aur al omenirii.

Noi dăm o înaltă apreciere activi
tății și spiritului revoluționar de 
muncă al tineretului in toate dome
niile și. desigur, ne preocupăm pen
tru ridicarea continuă a nivelului său 
de cultură generală, tehnică, științi
fică. dar și de înarmarea sa cu con
cepția revoluționară despre lume și 
viață. Considerăm că un tineret pre
gătit și educat în spiritul idealurilor 
revoluționare va fi un bun construc
tor al socialismului, va asigura viito
rul poporului in societatea socialistă, 
in comunism !

ÎNTREBARE : In ce măsură 
Partidul Comunist Român a ți
nut seama, in perioada care a 
trecut, de specificul național și 
de condițiile țării sale 7 $i in 

ce constă astăzi rolul conducător 
al Partidului Comunist Român 
in societate, care sint căile în
tăririi prestigiului său în rindu- 
rile milioanelor de oameni ai 
muncii 7

RĂSPUNS : Și în activitatea parti
dului nostru, în primii ani ai con
strucției socialiste, au existat anumita 
subaprecieri ale realităților din țara 
noastră, tendințe de copiere și de 
aplicare mecanică a realităților din 
alte țări. De aceea, subliniem mult 
importanta Congresului al IX-lea al 
partidului, din 1965, care și-a propus 
să lichideze această subapreciere, să 
înlăture dogmatismul, șablonismul, 
conservatorismul — inclusiv teoria 
„modelului unic“ in construcția socia
listă —. să aplice legile obiective și 
principiile socialismului științific la 
realitățile și condițiile din România. 
Noi spunem că am redat partidului 
și poporului sentimentul de încre
dere în forțele lor, de demnitate și 
de acțiune cu adevărat independentă 
în construirea socialismului. Am fă
cut insă aceasta fără a contrapune 
politica României politicii de con
strucție socialistă din alte țări ! Am 
pornit și pornim de la faptul că so
cialismul se realizează în mod divers 
de la o tară la alta, de la o epocă 
la alta, și considerăm că orice aba
tere de la acest principiu nu înseam
nă o aplicare creatoare a socialismu
lui științific, ci o încălcare a legilor 
obiective și a idealurilor socialiste, 
ceea ce — intr-un fel sau altul — 
nu poate să nu se reflecte negativ 
în dezvoltarea societății.

Am urmărit întotdeauna ca parti
dul nostru să-și întărească continuu 
forța politico-organizatorică. De la 
nașterea sa, din 1893, adică de la 
primul partid muncitoresc, și apoi 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, în 1921, am pus întotdeauna 
și punem și astăzi accentul pe ca
racterul muncitoresc al partidului. 
Considerăm că partidul trebuie să 
rămînă permanent partidul clasei 
muncitoare, să se afle întotdeauna 
pe pozițiile luptei revoluționare, 
să-și întărească neîntrerupt legătu
rile cu țărănimea, cu intelectualita
tea, cu întregul popor. Fiind parti
dul clasei muncitoare, el trebuie să 
fie, totodată, și partidul întregii na
țiuni, înfăptuind aspirațiile întregu
lui popor — de bunăstare, de liber
tate, de făurire a societății socialiste 
și comuniste ! Datorită trăsături
lor sale muncitorești-revoluționare, 
partidul nostru și-a cucerit și se 
bucură de un înalt prestigiu în rîn- 
dul poporului, numărînd astăzi pes
te 3 800 000 de membri, din care 
circa 55 la sută sint muncitori, 18 
la sută sînt țărani, îar 20 la gută 
intelectuali,

ÎNTREBARE : Este vorba de 
muncitorii ca „origine", sau ca 
„ocupație" 7

RĂSPUNS : Am în vedere mun
citorii ca „ocupație". Dacă socotim 
însă după originea inițială, avînd în 
vedere că din rindul muncitorilor 
s-au ridicat numeroși intelectuali și 
activiști din toate .domeniile, pon
derea muncitorilor în partid depă
șește 70 la sută ! Dar noi urmărim 
și dorim permanent ca muncitorimea
— care lucrează nemijlocit- in pro
ducție — să reprezinte marea ma
joritate a membrilor partidului nos
tru ! Considerăm că aceasta consti
tuie garanția menținerii spiritului 
revoluționar al partidului, dar și a 
îndeplinirii rolului clasei muncitoa
re, de clasă conducătoare a societă
ții. Atunci cind spunem că socialis
mul ii construim cu poporul și pen
tru popor, facem deci totul pentru 
a da un conținut real acestei teze, 
acestei concepții.

Și — doresc să subliniez — sîntem 
hotărîți ca și de acum înainte să în
tărim partidul, rolul său politic con
ducător în societate, să dezvoltăm 
permanent legătura sa cu întregul 
popor, văzînd în aceasta garanția 
dezvoltării în continuare a țării pe 
calea socialismului !

ÎNTREBARE : Vorbind despre 
aplicarea principiilor socialismu
lui la condițiile concrete, vă gîn- 
diți șl la folosirea inteligentă — 
subliniez în mod deosebit cali
ficativul „inteligentă" — a ex
perienței altora 7

RĂSPUNS : înseși legile obiective 
și principiile socialismului științific 
reprezintă o sinteză a teoriei și prac
ticii socialiste și revoluționare, care 
însumează experiențe din numeroase 
și numeroase țări, din diverse etapa 
ale dezvoltării societății omenești. 
Este, deci, fără îndoială o realitate 
că acordăm o mare Însemnătate 
schimbului de experiență, studierii 
practicii, inclusiv a diferitelor con
cepții teoretice- ale altor țări. Con
siderăm că toate acestea constituie 
o parte inseparabilă a dezvoltării 
practicii și teoriei revoluționare, a 
asigurării mersului înainte spre so
cialism. Pornim, întotdeauna, de la 
faptul că fiecare partid și fiecare 
popor, prin activitatea lor, iși aduc o 
contribuție nu numai la dezvoltarea 
proprie, dar și la practica, experien
ța și teoria revoluționară mondială
— care devin un bun general !

ÎNTREBARE : Relațiile so- 
vieto-romăne se edifică pe baza 
trainică a acordurilor și au re
zistat încercărilor timpului. Cum 
apreciați dumneavoastră, astăzi, 
stadiul șl perspectivele colaboră
rii dintre țările noastre 7

RĂSPUNS : Țările noastre au rela
ții tradiționale de multă, multă vre

me ! în anii construcției; goclaliste, 
ele s-au îmbunătățit și s-au dezvol
tat pe principii noi. Și, deși au 
apărut și momente, ca să spun așa, 
de încălcare a principiilor de co
laborare, totuși ele au fost depășite 
și am acționat pentru întărirea con
lucrării atit între partidele, cit și 
între popoarele noastre. Doresc să 
subliniez din nou că relațiile de co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre țările noas
tre — ca, de altfel, relațiile cu toate 
țările socialiste, cu alte partide co
muniste și muncitorești — au avut 
și au o mare însemnătate pentru dez
voltarea socialismului în ambele țări.

în general, noi considerăm că re
lațiile dintre partidele și țările noas
tre pot fi considerate bune. Deși, 
chiar dacă ar fi excelente, tot mai 
sînt multe de făcut și trebuie să ac
ționăm pentru extinderea lor, in 
toate domeniile de activitate ! De alt
fel, recent a avut loc schimbul de 
păreri cu privire la extinderea co
laborării economice și tehnteo-știin- 
țifioe In perioada următoare — și noi 
avem multă încredere că vom găsi 
căile dezvoltării acestei colaborări, in 
forme care să răspundă intereselor 
construcției socialismului din Româ
nia și Uniunea Sovietică, să serveas
că, în general, cauza colaborării, so
cialismului și păcii 1

ÎNTREBARE : La dumnea
voastră se vorbește foarte des 
despre bizuirea pe forțele pro
prii in condițiile dezvoltării largi 
a colaborării internaționale. In 
ce direcții, după părerea dum
neavoastră, poate obține Româ
nia rezultatele cele mai mari, 
folosind marele potențial exis
tent și experiența sa in cele mai 
diverse domenii 2

RĂSPUNS : în construcția socia
lismului. in dezvoltarea generală a 
țării, am considerat întotdeauna că 
trebuie să pornim de la forțele și 
posibilitățile proprii, acționînd. în a- 
celași timp, pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări economice, tehnico- 
științifice cu alte state. în acest sens, 
am acordat întotdeauna o importan
tă deosebită relațiilor de colaborare 
cu țările socialiste șl, in acest cadru, 
relațiilor cu Uniunea Sovietică, pre
cum și cu țările in curs de dezvol
tare. cu țările capitaliste dezvoltate, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice. întotdeauna, insă, am avut 
în vedere că dezvoltarea relațiilor cu 
alte state trebuie să se bazeze pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi. respectului independenței, su
veranității. neamestecului în trebu
rile interne.

La un moment dat, am subapre
ciat posibilitățile proprii și am cre
zut că. apelind la credite, putem să 
soluționăm mai iute unele din pro
blemele noastre. Aceasta a făcut să 
avem, la un moment dat, o datorie 
externă foarte mare, care s-a ma
jorat ca urmare a dobînzilor ce a- 
junseseră la peste 20 la sută.

Desigur, am depus eforturi mari 
să plătim datoria externă, dar, in 
acest an. la sfirșitul trimeștruljii I;, 
arh lichidat-o și am hotărît să hu! 
mai apelăm la credite 1■ - '<•■'''■'■ '• - J ixt'(A.A); ’.’v.m )4.>.

ÎNTREBARE : Noi primim mii 
de scrisori în' care se exprimă 
admirația față de conducerea 
României, care a reușit să con
ducă astfel poporul incit să li
chideze această datorie externă. 
Dar se pune și întrebarea : ce 

■ va primi poporul ca urmare a 
faptului că a fost lichidată da
toria 7

RĂSPUNS : Doresc, mai întîi, să 
menționez că, o dată cu plata datoriei 
externe, nu am încetinit ritmul de 
dezvoltare economico-socială. Din 
1980 pînă în acest -an am investit 
peste 2 000 de miliirde Iei. ceea ce 
este echivalent, la cursul necomer
cial. in dolari, cu circa 200—220 mi
liarde dolari. Pe această bază, am 
reușit să realizăm mari transformări 
in România și. în același timp, să 
ridicăm nivelul de trai al poporului.

Și. ca să dau citeva exemple, în 
această perioadă — din 1980 pînă în 
acest an — am majorat retribuțiile 
și pensiile de două ori ! la 1 august 
am încheiat cea de-a doua majorare 
ă retribuției pentru toate categoriile 
de oameni ai muncii. O atenție deo
sebită am acordat celor care aveau 
venituri mai mici, ale căror retri
buții au fost sporite cu circa 35 la 
sută. De asemenea, am majorat șl 
pensiile. La unele categorii de pen
sionar! am ridicat pensia cu peste 
40 la sută, inclusiv la invalizii de 
război. Am continuat să dezvoltăm 
industria — creind un mare număr 
de noi locuri de muncă —. agricul
tura. știința șl învățămintul. Tot în 
această perioadă am dat în folosin
ță Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
am realizat metroul din București și 
am construit noul centru al Capi
talei. am amenajat un vast sistem de 
irigații, am dezvoltat puternic lo
cuințele și alte sectoare de activi
tate. in toate orașele și comunele 
țării. Am anulat, de asemenea, co
operativelor agricole de producție o 
datorie de circa 115 miliarde lei, ceea 
ce înseamnă, făcînd echivalența în 
dolari, cam 12—13 miliarde dolari. 
Aceasta este c măsură de însemnă
tate deosebită, pe care am luat-o in 
sprijinul cooperativelor agricole de 
producție și al agriculturii in general, 
care subliniază forța economiei 
noastre naționale, constituind un 
sprijin uriaș în dezvoltarea agri
culturii. De altfel, in acest an 
am obținut cea mai mare produc
ție agricolă din Istoria României — 

peste 8 000 kg griu la hectar în în
treaga țară ! în generai, apreciem 
că vom obține o producție de ce
reale de peste 40 milioane tone, 
realizind deja, in acest an. obiec
tivele prevăzute pentru anii 2000 !

Deci, și în această perioadă ne-am 
preocupat să dezvoltăm economia, 
să ridicăm nivelul de trai, ceea ce 
ne-a sporit posibilitățile de a plăti 
datoria externă. Dacă am fi redus 
investițiile, nu am fi dezvoltat e- 
conomia, nu am fi avut mijloace 
pentru plata datoriei I

Acestea sint posibilitățile de care 
dispune astăzi România și in in
dustrie, și în agricultură. Dar — 
repet — aceasta nu ne determină și 
nu avem in nici un fel in vedere să 
reducem colaborarea cu alte state. 
Dimpotrivă ! Avem astăzi un sold 
activ in relațiile cu alte țări — de 
circa 2,5 miliarde dolari — și sintem 
hotărîți să participăm la cooperarea 
în producție și la realizarea unor 
obiective economioe. cu alte țări, in 
limita posibilităților economiei ro
mânești. chiar cu acordarea anumi
tor credite pentru dezvoltarea eco
nomico-socială.

ÎNTREBARE : în ce constă, 
după părerea dumneavoastră, 
necesitatea restructurării me
canismului conlucrării țărilor 
membre ale C.A.E.R. 7

RĂSPUNS : România a acordat 
Întotdeauna o însemnătate deosebi
tă colaborării in C.A.E.R. și noi 
considerăm că. in linii generale. 
C.A.E.R. a avut un rol însemnat 
în colaborarea și dezvoltarea țări
lor socialiste. Desigur, s-au făcut și 
unele greșeli. Ele trebuie criticate, 
înlăturate, dar nu înseamnă să ne
găm ceea ce a fost bun 1

C.A.E.R. a avut un rol impor
tant ! L-am perfecționat, si noi am 
participat direct la diferite acțiuni 
in acest scop. Nu de mult s-au luat 
hotăriri privind îmbunătățirea acti
vității sale și s-au făcut programe 
de lungă durată, pină in anul 2000, 
inclusiv in ce privește colaborarea 
tehnico-științifică. programe pe care 
noi le considerăm bune, fiind 
hotărîți să contribuim la realizarea 
lor. Poate o să vă surprindă, sau 
poate o să-i surprindă pe unii din
tre cititorii dumneavoastră, dar noi 
considerăm că mecanismul actual al 
C.A.E.R. corespunde actualelor con
diții și nu este nevoie să ne a- 
pucăm să-l modificăm, să Încercăm 
a pune ceva în loc. despre care nu 
știm încă ce va fi ! Trebuie, desi
gur. să aducem mereu ceva nou. în 
nici un domeniu, nimic nu este veș
nic. De aceea trebuie să îmbună
tățim permanent formele noastre 
de colaborare in raport cu noile con
diții, cu dezvoltarea societății, a ști
inței, a culturii, cu însăși dezvol
tarea conștiinței oamenilor, dar va- 
lorificînd tot ceea ce a fost bun. 
Mai cu seamă dacă la baza schim
bărilor nu se află o temeinică pre
gătire, chiar cele mal bune intenții 
pot să dăuneze în economie, în con
strucția socială, in general ! Acest 
lucru este valabil nu mimai in so- 

, ciaiism, ci in orice .societate. Lu- 
prurlle trebuie realizate după stu
dii temeinice,' trebuie pregătite" te- 
niăinic. tinind seama de practica si 
de experiența de pină acum.

în acest sens, noi sintem pentru 
dezvoltarea și perfecționarea activi
tății C.A.E.R., in strînsă colabo
rare și. cu acordul tuturor țărilor, 
astfel incit tot oeea ce vom face să 
servească dezvoltării socialiste a 
fiecărei țări, socialismului in gene
ral. să asigure progresul și ridi
carea bunăstării fiecărui popor 1

ÎNTREBARE : Dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar ge
neral, ați vorbit de multe ori 
despre creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii în relațiile in
ternaționale. După opinia dum
neavoastră, ce influență are asu
pra acestei probleme răspindirea 
tot mai largă a ideilor noii gin- 
diri politice 7 Care ar putea fi 
contribuția României la afirma
rea principiilor unei lumi fără 
violență Și fără arme nucleare 7

RĂSPUNS : în activitatea sa inter
națională, România a acționat întot
deauna și acționează pentru soluțio
narea problemelor complexe și grave 
ale lumii contemporane, in interesul 
progresului economico-social. al de
zarmării și păcii.

Noi considerăm că. astăzi, problema 
fundamentală o reprezintă dezarma
rea. și in primul rînd dezarmarea 
nucleară. Este bine cunoscut că ar
mele nucleare existente pot distruge 
întreaga omenire, de citeva ori. Am 
salutat acordurile dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rică cu privire la rachetele strategice, 
încheiate încă de acum 16—17 ani și 
care continuă să fie în vigoare. Am 
salutat și acordul pentru renunțarea 
la armele nucleare cu rază medie 
de acțiune, deși se știe bine că ele 
reprezintă doar o picătură în oceanul 
armelor nucleare. Țările din N.A.T.O. 
au hotărît să modernizeze rachetele 
cu rază scurtă și rachetele tactice, 
ceea ce înseamnă să le mărească pu
terea de distrugere de circa 4 ori, 
confirmind și afirmînd din nou, cu 
toată puterea, că mențin așa-zisa 
doctrină a „descurajării nucleare", 
ceea ce înseamnă, de fapt, continua
rea cursei înarmărilor.

De aceea. România consideră că 
trebuie să punem în centrul activi
tății internaționale realizarea unor 
acorduri corespunzătoare privind eli
minarea totală a armelor nucleare, 
conform propunerilor Uniunii Sovie
tice. Trebuie să se renunțe cu <|esă- 
virșire la experiențele nucleare, să 

înceteze activitatea de militarizare a 
Cosmosului, să se treacă, de aseme
nea, la acorduri privind eliminarea 
armelor chimice.

Ne pronunțăm ferm pentru reali
zarea, la Viena. a unor acorduri co
respunzătoare privind reducerea sub
stanțială a armelor convenționale. 
Țările socialiste au propus să " se în
ceapă cu 25 la sută. Noi susținem 
această propunere, deși considerăm 
că ar trebui să mergem la o redu
cere mai mare, de circa 50 la sută. 
Desigur. însă, acționăm impreună cu 
toate țările socialiste și dorim să se 
ajungă, în cel mai scurt timp, la 
realizarea unui acord și să începem 
reducerea armamentelor conven
ționale.

în ceea ce o privește. România nu 
numai că a vorbit despre reducerea 
armamentelor, dar a și redus și ar
mamentele. și efectivele, și cheltuie
lile militare ! După datele care se 
cunosc acum. România are cele mai 
mici cheltuieli militare, pe locuitor, 
în Europa ! Ele sînt în jurul a 3 la 
sută din venitul național și ne pro
punem ca, de anul viitor, să coborîm 
cu mult sub 3 la sută.

între altele, tocmai datorită redu
cerii cheltuielilor militare am reușit 
să plătim și datoria externă, și să 
avem și mijloacele necesare privind 
dezvoltarea economico-socială.

Noi am subliniat întotdeauna că 
rolul hotărîtor pentru apărarea îm
potriva oricărei agresiuni il consti
tuie dezvoltarea economico-socială, 
ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Desigur, trebuie să avem grijă și 
de mijloacele de apărare, dar să fa
cem aceasta în mod rațional, pentru 
că așa vom asigura și dezvoltarea 
generală, și adevărata apărare împo
triva oricărei agresiuni.

în acest spirit, am subliniat întot
deauna că problemele grave, și în 
primul rînd problemele dezarmării, 
nu se pot soluționa numai de citeva 
țări. Nu subapreciem rolul țărilor 
mari, dar considerăm că problemele 
dezarmării și păcii privesc toate po
poarele, toate statele ! De aceea 
ne-am exprimat permanent, cu fer
mitate. convingerea că țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare 
și țările nealiniate trebuie să aibă 
un rol activ in susținerea politicii de 
dezarmare, de pace, de Soluționare a 
problemelot complexe, inclusiv a 
problemelor economiei mondiale. 
Numai acționînd împreună, popoare
le pot să soluționeze în condiții e- 
chitabile și in mod democratic pro
blemele de care depinde asigurarea 
adevăratei libertăți și independențe 
a fiecărei națiuni 1

Sînt — firește — multe probleme 
în viața internațională ! Se vorbește, 
într-adevăr. mult despre o „nouă 
gîndire“. Aceasta presupune însă o 
schimbare radicală — și in concepția, 
și in felul de acțiune al statelor, al 
oamenilor politici. Cind se reafirmă 
necesitatea „descurajării nucleare", 
deci a fhrței în viața internațională, 
este greu să afirmăm că se înțelege 
importanta unei noi gindiri I Trebuie 
să se renunțe cu desâvirșire la po
litica de forță, și dictat, de amestec 
în treburile altor state ! Este, de a- 
semenea; .necesar să se renunțe la 
doctrinele militare de distrugere a 
Însăși civilizației, să se treacă la o 
politică nouă, reală, de colaborare 
egală între toate statele lumii 1

Dar ce ne-au oferit N.A.T.O. și 
reuniunea celor 7 șefi de stat ai ță
rilor capitaliste celor mai bogate 7 
Ignorarea realităților, a necesităților 
lumii a treia, a țărilor în curs de 
dezvoltare, ignorarea gravelor pro
bleme sociale din propriile țări ! Ele 
ne-au oferit o nouă reafirmare a 
doctrinei „descurajării nucleare", 
completată. însă, de data aceasta, cu 
o altă doctrină — aceea a destabili
zării țărilor socialiste, sub pretextul 
Încercărilor de a le „ajuta" să se re
întoarcă spre capitalism ! Or, a- 
ceasta nu are nimic comun cu o 
nouă ordine economică, ci reprezintă 
o încălcare grosolană, brutală a Car
tei Națiunilor Unite, a altor acorduri 
internaționale, a principiilor coexis
tentei pașnice ! O reîntoarcere, da 
fapt, la vremurile negre ale răz
boiului rece !

Este necesar, într-adevăr. să res
pingem cu fermitate o asemenea o- 
rientare a acestor state, să facem 
totul pentru unirea eforturilor tutu
ror forțelor realiste, progresiste, a 
țărilor socialiste, a țării jr în curs de 
dezvoltare, a tuturor popoarelor care 
doresc, realmente, dezarmarea, pa
cea. colaborarea egală intre toate 
națiunile lumii ! Numai în asemenea 
împrejurări vom putea spune că 
mergem spre o nouă gîndire și p 
politică nouă în relațiile internațio
nale — și trebuie să acționăm în 
direcția aceasta !

în această privință — ca să com
pletez răspunsul la întrebarea dum
neavoastră — România este gata să 
conlucreze activ cu toate țările so
cialiste. cu toate țările și popoarele 
care doresc dezarmarea, pacea și co
laborarea egală.

Ne-am pronunțat întotdeauna șl 
dorim să dezvoltăm relațiile cu ță
rile capitaliste dezvoltate. Conside
răm că problema superiorității unei 
orînduiri sau a alteia trebuie s-o 
hotărască istoria, s-o hotărască po
poarele și să fie exclusă orice in
tervenție din afară.

în ce ne privește, avem o încre
dere deplină — indiferent de greu
tățile care apar — in cauza socialis
mului. in forța și voința popoarelor 
de a fi libere și independente 1 In 
acest sens va acționa România și în 
viitor !

ÎNTREBARE : Partidul Comu
nist Român se pregătește pentru 

cel de-al XIV-lea Congres al 
său. Ce probleme se vor afla in 
centrul atenției comuniștilor la 
acest forum suprem al partidu
lui 7

RĂSPUNS : în luna noiembrie a 
acestui an va avea loc cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Pregătirea Congresu
lui a început, de fapt, din luna mai, 
acum un an. prin dezbaterea în în
tregul partid a Tezelor din aprilie ale 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al partidului nos
tru, care au făcut o sinteză asupra 
stadiului actual al dezvoltării Româ
niei și a perspectivelor de dezvolta
re, apoi a continuat pe baza docu
mentelor forumului democratic din 
luna noiembrie anul trecut. Ja care 
au participat Comitetul Central al 
partidului și toate organismele demo
cratice ale României — aproape 5 000 
de oameni —, care au concretizat și 
extins Tezele din aprilie.

în plenara din luna iunie a acestui 
an am adoptat documentele pentru 
cel de-al XIV-lea Congres — Pro- 
gramul-Directivă privind dezvoltarea 
economico-socială in cel de-al 9-lea 
cincinal și în perspectivă pină în anii 
2000 și, în citeva domenii, pină in 
anii 2010, precum și Tezele privind 
activitatea generală a partidului și 
statului. Ele au fost publicate și sînt 
în dezbaterea partidului, a întregului 
popor.

Ce avem în vedere 7 Pornind de Ia 
bilanțul și rezultatele de pînă acum
— pe care le considerăm bune si apre
ciem că ele demonstrează justețea so
cialismului ca formă de organizare a 
societății, justețea politicii partidului 
nostru în realizarea în viață a aces
tor principii — ne propunem să tre
cem la o dezvoltare pe baze noi. 
Avind în vedere că începind de anul 
viitor încheiem un mare obiectiv 
strategic — ridicarea României la ni
velul de țară mediu dezvoltată — 
ne propunem să trecem la o etapă 
superioară — de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A- 
ceasta presupune ca, pînă în anii 
2000, să creștem cu circa 80 la sută 
dezvoltarea economiei naționale și, 
în unele domenii, chiar s-o dublăm, 
ceea ce va face să crească corespun
zător venitul național, condițiile de 
muncă și viată ale oamenilor. Dar 
ne propunem să realizăm aceasta ac- 
centuînd dezvoltarea intensivă a tu
turor sectoarelor de activitate, acțio- 
nînd pentru modernizarea și perfec
ționarea organizării în toate domenii
le de activitate, aplicînd ferm cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, perfecționînd principiile autocon- 
ducerii, autogestiunii, autofinanțării. 
De altfel, trebuie să menționez că, 
practic, în acest an. nu vom mai avea 
produse care să nu aibă o anumită 
rentabilitate. Vrem să așezăm ferm 
activitatea în -toate domeniile pe 
principii economice de rentabilitate 
și eficiență, însă pe baza reducerii 
cheltuielilor și creșterii productivită
ții muncii, ridicării calității si ni
velului tehnic al producției. Avem 
în vedere să perfecționăm sistemul 
de retribuție pe baza principiilor so
cialiste. Pornim ferm de la faptul că 
nimeni nu poate să aibă venituri fără 
muncă sau să trăiască prin exploa- 
itarea muncii altuia și acționăm pen
tru realizarea unui raport echitabil 
intre veniturile mari și mici. Am 
coborit, deci, de la raportul de 1 la 
20 între veniturile mani și mici — 
cît era în 1950 — la 1 la 4,7 — în mo
mentul de față — și ne gândim să 
ajungem la 1 la 4,5 in deceniul urmă
tor. Desigur, facem aceasta păstrind 
posibilitatea ca, pe baza muncii, fie
care să poată cîștiga în raport cu 
ceea ce -realizează.

Aceste principii s-au dovedit bune
— și viața a demonstrat că ele răs
pund condițiilor construcției socia
liste î-n România !

Am acționat ferm pentru a nu ad
mite, în nici un fel, specula și creș
terea prețurilor la bunurile de con
sum ! In ultimii 5 ani, deși am -pre
văzut in plan să avem o anumită 
creștere — de 0,5—1 la sută anual — 
nu a avut Ioc nici un fel de sporire 
a prețurilor și considerăm că aceas
ta es-te una din obligațiile statului 
nostru socialist. Nu admitem teza 
așa-zisei .piețe libere" pentru că a- 
ceasta înseamnă libertate pentru spe
culă, care este în dauna oamenilor 
muncii, a poporului ! Desigur, tot ce 
producem producem pentru oameni, 
producem, intr-un anumit sens, pen
tru piață, nu pentru depozite, dar 
desfacerea acestor produse nu o pu
tem lăsa la voia întîmplării ! Acțio
năm pentru a asigura poporului tot 
ce este necesar pentru o viață dem
nă, corespunzător cerințelor științifi
ce — dar nu vom permite și exclu
dem, sub orice formă, specula !

Dorim să accentuăm și în viitor 
cheltuielile sociale, in așa fel incit 
în preajma anilor 2000 să asigurăm 
un nivel cit mai echitabil de viață 
pentru toți cetățenii țârii. Nu avem 
deloc de gînd să mergem Ia egali
tarism mic burghez, dar nici la -ine
galitatea din capitalism ! Noi dorim 
să asigurăm un asemenea cadru in
cit să nu avem nici săraci, nici „bo- 
gați" care trăiesc din munca altora. 
Dorim să avem u-n popor care să-și 
asigure o viață demnă. îmbelșugată, 
pe baza muncii libere a fiecărui ce
tățean !

Considerăm că numaî în acest fel 
se vor crea condițiile necesare pentru 
a păși, în continuare, spre realizarea 
principiilor comuniste de viață și de 
muncă !

în acest cadru se înscrie și preo
cuparea noastră pentru apropierea 
condițiilor de viață între oamenii 
muncii din orașe și sate. Considerăm 
că nu putem să avem orașele dez

voltate. iar comunele și satele înapo
iate. Vrem să creăm condiții de mun
că și de viață cît mai apropiate — 
aceasta asigurînd întărirea unității 
poporului și înaintarea spre comu
nism, în deplină unitate !

ÎNTREBARE : în Uniunea So
vietică dumneavoastră sinteți 
foarte cunoscut pentru că, iată, 
sint aproape 25 de ani de cind' 
vă aflați în fruntea Partidului 
Comunist Român. Cred că nu 
greșesc dacă am să vă spun că 
dumneavoastră sinteți un revo
luționar de profesie. In această 
calitate, vreau să vă întreb ce 
vă preocupă cel mai mult 7

RĂSPUNS : într-adevăr. aș putea 
spune că. de la început, din primii 
ani ai activității mele în mișcarea 
muncitorească și apoi în Partidul 
Comunist, am acționat ca revoluțio
nar de profesie și consider că un 
bun activist de partid trebuie să fie 
și în actualele împrejurări un revo
luționar de profesie.

Ce ințeleg eu prin aceasta 7
După părerea mea. aceasta în

seamnă a pune pe primul plan pro
blemele dezvoltării socialiste. Desi
gur, in condițiile vechi, pe prim , 
plan se situa lupta împotriva asu
pririi. în condițiile noi. în centrul 
preocupărilor se află lupta pentru 
construcția socialismului. pentru 
realizarea in cele mai bune condiții 
a principiilor socialiste. în toate do
meniile. Nu poți fi comunist și re
voluționar dacă nu acționezi cu toa
tă forța și Întreaga capacitate pen
tru realizarea acestor obiective ! A 
fi revoluționar de profesie înseam
nă. totodată, a lupta pentru continua 
întărire a partidului, a rolului său 
conducător în societate, ceea ce nu 
înseamnă a pune partidul deasupra 
societății, ci a-1 lega strins de în
tregul popor, pentru a servi întot
deauna poporul, construcția socia
lismului.

Aceasta a fost preocuparea mea 
Întotdeauna și aceasta este preocu
parea mea și astăzi. Nu consider că 
este pentru un comunist — și deci 
și pentru mine — o altă preocupare 
mai importantă decit de a servi 
partidul, poporul, socialismul, inde
pendenta. suveranitatea tarii, dar si 
politica de dezarmare, de pace, de 
colaborare cu toate statele lumii I

ÎNTREBARE : Stimate tova
rășe Ceaușescu, vă mulțumim 
mult pentru interviul acordat 
ziarului „Pravda". Ce-ar fi să-l 
încheiem cu un fel de progno
ză 7 N-ați fi de acord să împăr
tășiți cititorilor „Pravdei" viziu
nile și aspirațiile dumnea
voastră de astăzi privind ima
ginea României in noul secol, al 
XXI-lea 7

RĂSPUNS : Cum vedem noi pers
pectivele dezvoltării pe calea socia
lismului și comunismului 7

Avem o perspectivă minunată ! 
Ceea ce am realizat pînă acum ne 
dă și încrederea, și garanția că vom 
realiza aspirațiile pe care le avem. 
In mod sintetic, ce dorim 7 Să în
cheiem cu rezultate bune realizarea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in ’■’* 
România, să asigurăm o dezvoltare 
generală a forțelor de producție, a 
științei, culturii, să ridicăm nivelul 
general de pregătire profesională si 
culturală a poporului. Dorim ca. în 
anul 2000. să avem o clasă munci
toare cu un înalt nivel de cultură si 
pregătire — sau. cum am formulat 
noi. o clasă muncitoare intelectuală, 
să realizăm o țărănime cu o înaltă 
cultură, o țărănime intelectuală, și. 
totodată, să crească nivelul general 
de cunoștințe al intelectualilor. De 
altfel, așa cum m-am exprimat la 
deschiderea anului de invătămînt 
trecut, dorim ca in anul 2000 să 
avem un popor cu un inalt nivel de 
cultură, stiintă si civilizație, pentru 
că numai asa vom avea garanția 
înfăptuirii obiectivelor comuniste, a 
unei societăți mai drepte și mai 
bune.

Cum se vor materializa diferite 
aspecte în societatea comunistă — 
aceasta este o problemă a practicii ! 
în esență, insă, considerăm că tre
buie să ajungem la un asemenea 
stadiu de dezvoltare care să asigure 
tuturor membrilor societății condiții 
demne de muncă, de viată, să asi
gurăm deplina libertate, dezvoltarea 
puternică a democrației muncito- 
rești-revolutionare pe principiile 
participării directe a poporului la 
conducerea societății.

în acest fel. vom putea spune că 
ceea ce au gindit cu multi ani îna
inte făuritorii socialismului științi
fic se realizează în viată !

Acestea sînt aspirațiile noastre în 
ceea ce privește România — și avem 
deplina încredere că ea se va pre
zenta la începutul mileniului al trei
lea ca o țară puternic dezvoltată, cu 
un nivel inalt de cultură și civili
zație socialistă.

Privim cu încredere viitorul socia
list, in general. în întreaga lume ! 
Considerăm că aceasta este calea 
pentru toate popoarele !

Privim cu încredere dezvoltarea 
colaborării cu țările socialiste, cu 
alte state și avem Încredere deplină 
în victoria rațiunii, printr-o politică 
de dezarmare, de pace, de colabora
re egală intre toate națiunile lumii!

în încheiere, as dori să adresez 
cititorilor ziarului „Pravda". po
poarelor Uniunii Sovietice cele mai 
bune urări de succes în dezvoltarea 
lor economico-socială. în realizarea 
construcției socialiste. în înaintarea 
spre comunism !

1

(Urmare din pag. I)
făurirea unei baze tehnico-econo- 
mice de înalt randament, condiție 
primordială pentru afirmarea valo
rilor și idealurilor noii orînduiri. 

împlinirea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perlalistă are loc in anul Congresu
lui al XIV-lea al partidului, care 
va intra in istorie drept Congresul 
marilor victorii socialiste ale po
porului, al adevăratei independente 
și suveranități depline a patriei, ce 
va deschide minunate perspective 
dezvoltării multilaterale și înain
tării României spre viitorul de aur, 
comunist. Realizarea prevederilor 
documentelor programatice ale 
apropiatului forum comunist, aflate 
acum in dezbaterea partidului, a 
întregului popor, va crea toate con
dițiile ca România să devină o țară 
puternic dezvoltată, să pășească 
intr-un nou stadiu istoric de dez
voltare.

înfăptuirea acestor minunate o- 
biective Implică, firește, perfecțio
narea activității in toate domeniile 
construcției socialiste. Dezvoltarea, 
în continuare, a forțelor de pro
ducție, perfecționarea relațiilor so
ciale, a autoconducerii muncitorești, 
intensificarea cercetării științifice, 
creșterea contribuției sale la solu
ționarea problemelor dezvoltării, 
înfăptuirea integrală a programului 
de locuințe, ceea ce va permite 
soluționarea acestei probleme la 
sfirșitul cincinalului viitor, dezvol
tarea și consolidarea proprietății 
socialiste, încheierea procesului de 
modernizare a localităților patriei 
sint numai citeva din direcțiile 
de acțiune viitoare, așa cum sint 
ele prefigurate în magistrala 
cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în spiritul aprecierilor științifice, 
revoluționare ale secretarului ge
neral al partidului, cea mai bună 
garanție a realizărilor viitoare o 
constituie realizările de azi, cele 

care așază temelii trainice muncii 
și victoriilor de mîine. Rezultatele 
obținute în industrie. în agricul
tură, în toate domeniile de activi
tate, pregătirea condițiilor pentru

Bogat bilanț de înfăptuiri
îndeplinirea planului pe 1990 și pe 
întregul cincinal dau reale teme
iuri de mîndrie, de încredere că în 
deceniul viitor se va incheiâ in linii 
generale înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Concomitent, ele se constituie in
tr-un puternic îndemn la muncă 
hotărîtă. de calitate superioară, 
astfel incit planul să fie îndeplinit 
integral, activitatea fiecărui colec

tiv să înregistreze noi succese, ex
presie a dăruirii și priceperii, a 
efortului pentru valorificarea cuce
ririlor cunoașterii umane.

Așa cum arată experiența tării 

noastre. In procesul revoluției și 
construcției socialiste, al progresu
lui social contemporan, un rol e- 
sențial, fundamental revine clasei 
muncitoare. în lumea de azi. 
misiunea clasei muncitoare are 
un caracter autotcuprinzător. 
profund uman. această clasă 
manifestind>u-se drept clasa cea 
mai avansată a societății. Prin 
urmare, succesul activității de 
transformare a acesteia, pe care 

o desfășoară partidele revolu
ționare. nu poate să aibă temei 
mai sigur decît stringerea perma
nentă a legăturilor, în primul rînd 
cu clasa muncitoare — principala 

forță socială a progresului con
temporan, promovarea neabătută a 
aspirațiilor și opțiunilor sale. 
„Viața — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a demonstrat 
că numai in condițiile in care 
partidul comunist iși păstrează 
principiile de bază, revoluționare 
și rămine partidul clasei muncitoa
re va putea să-și îndeplinească in 
bune condiții misiunea sa istorică".

Existenta claselor, a valorilor și 

intereselor lor specifice conduce 
la concluzia, pregnant subliniată în 
cuvîntare, potrivit căreia lupta de 
clasă nu s-a încheiat și nu se va 
încheia atît timp cît există clase 
asupritoare, că Încercările de a 
susține existența unei așa-zise 
„dezideologizări" a relațiilor dintre 
state cu orînduiri politice diferite 
sint false, neconcordante cu viața 
lumii contemporane. Dimpotrivă, 
în condițiile în care cercuri reac
ționare, imperialiste, pentru a-și 
promova propriile interese, nu se 
dau în1 lături de la nimic, situarea 
pe pozițiile clasei muncitoare, res
pectarea principiului de clasă in 
activitatea revoluționară reprezin
tă una din condițiile de bază ale 
succesului în lupta pentru dreptate 
și egalitate socială, pentru bună
stare. pentru socialism.

Prin glasul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au reafirmat 
din nou dorința de pace și cola

borare a României socialiste, 
voința de a asigura triumful păcii, 
al noilor principii de relații intre 
state, de a se instaura in viața 
internațiopală un climat de cola
borare, o nouă ordine economică, 
menite să contribuie la lichidarea 
subdezvoltării, la progresul șl 
prosperitatea tuturor popoarelor.

în anul 45 al revoluției și con
strucției socialiste. România se În
fățișează ca o țară puternică prin 
unitatea de gindire, de voință, de 
acțiune a tuturor fiilor săi, în
suflețiți de aceleași idealuri, legați 
prin aceleași interese, năzuind din 
adîncul inimii să asigure mersul 
neabătut înainte al patriei scumpe. 
O țară puternică, deopotrivă, prin 
prețuirea și admirația cu care este 
înconjurată pretutindeni în lume 
de toți cei cărora le sint scumpe 
idealurile păcii, progresului și li
bertății, prin renumele pe care și 
l-a dobîndit de țară a muncii, a 
construcției, a păcii.
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PREȘEDINTELE NICOLAE
înflăcărat militant pentru o lume mai dreaptă

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
promotoare a marilor idealuri ale omenirii

Putem afirma că nu au fost momente mai importante în viața internațională, în această 
perioadă, în care 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.

NICOLAE CEAUȘESCU

Sînt vibrante, emoționante cuvintele rostite de secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Adunarea solemnă organizată in Capitală : „Acum, cind se 
împlinesc 50 de ani de la începerea celui de-al doilea 
război mondial și sărbătorim 45 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, să 
facem totul pentru acești copii, pentru viitorul lor, al tuturor 
copiilor lumii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, să 
facem totul pentru pace, pentru o lume fără războaie I"

23 August 1944 — 23 August 
1989. In istoria poporului 
român, cei 45 de ani care au 
trecut de la victoria revo
luției din August 1944 înscriu 
un arc de timp eroic. Sînt 
anii care au dat măsura 
reală a geniului creator al 
poporului nostru, a draaostei 
sale de adevăr și dreptate, 
a dorinței sale de a trăi in 
înțelegere și pace cu cele
lalte popoare ale lumii. Sînt 
anii în care numele Româ
niei s-a impus in conștiința 
umanității prin contribuția 
originală adusă la promova
rea marelui obiectiv al fău

ririi unei lumi fără arme și 
războaie, la înlăturarea ine
chităților și lichidarea asu
pririi oricăror popoare, la 
așezarea raporturilor dintre 
state pe baze noi. de egali
tate. de respect al indepen
denței și suveranității fiecă
rei națiuni.

O intensitate fără prece
dent a cunoscut activitatea 
desfășurată in acest sens de 
România îndeosebi in peri
oada de după Congresul al 
IX-lea, sub impulsul perso
nalității de excepție a secre
tarului general al partidului,

Pășind pe calea deschisă de actul de la 23 August, România, 
care a adus mari jertfe de singe în lupta pentru, zdrobirea 
fascismului, a pus și pune pe primul plan al politicii sale 
externe apărarea păcii, crearea condițiilor pentru ca o nouă 
conflagrație mondială să nu mai izbucnească niciodată. Așa 
cum evidențiază în permanentă președintele țării, salvgar
darea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, in primul rind nucleară, constituie 
problema primordială a lumii de azi.

Pe primul plan - înlăturarea primejdiei 
nucleare și trecerea la reducerea 

armamentelor convenționale
• Tn urma unei initiative a României. Adunarea Generală a 

O.N.U. a proclamat. în 1970. „Deceniul dezarmării al Națiunilor 
Unite 1970—1980“.

e La propunerea tării noastre, grupuri de experți au elaborat 
în 1972. 1977. 1982 si 1988 studii asupra „Consecințelor economice 
si sociale ale cursei înarmărilor".
• Tara noastră a adus o contribuție maioră la convocarea 

sl desfășurarea primei sesiuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, din 1978.

• Istoricele initiative de pace și dezarmare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din toamna anului 1981 și primăvara anului 
1982 au generat suita marilor adunări populare care au culminat 
cu „Apelul poporului român", însumînd 18 milioane de semnă
turi. adresat celei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. consacrate 
dezarmării.
• Tmbinînd vorba cu fapta. în urma referendumului organizat 

din inițiativa tovarășului Nicolae Ceausescu. în toamna anului 
1986 România a redus in mod unilateral, cu 5—10 la sută, 
armamentele, efectivele și cheltuielile militare.
• Tn spiritul poziției principiale a partidului si statului, 

președintele Nicolae Ceaușescu a formulat principalele linii ale 
unui program realist și cuprinzător de acțiune, care are in 
vedere toate aspectele dezarmării. între altele, propunerile 
românești preconizează :

— realizarea acordului dintre U.R.S.S. si S.U.A. privind 
reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, oprirea 
tuturor experiențelor nucleare, renunțarea Ia activitatea de 
militarizare a Cosmosului si realizarea unui acord general 
privind lichidarea deplină a oricăror arme nucleare ;

— intensificarea activității pentru realizarea unui acord
............... -........................... ............. ...........................  

președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
A fost astfel elaborată și 
pusă în aplicare o vastă 
strategie de promovare a 
păcii — problema fundamen
tală a contemporaneității 
—, de asigurare a celor mai 
prielnice condiții pentru edi
ficarea societății socialiste pe 
pămintul patriei, pentru dez
voltarea liberă și indepen
dentă a tuturor popoarelor 
lumii. Concepția de largă cu
prindere a ctitorului Româ
niei socialiste, promotorul 
întregii politici interne și 
externe a țării, prestigioasă 
personalitate politică a lumii 
contemporane, iși găsește o 
strălucită concretizare în de
mersurile, propunerile si ini
țiativele de amplu răsunet 
menite să contribuie la so
luționarea democratică a 
problemelor care confruntă 
omenirea.

Este meritul istoric al to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi militat cu consec

vență în toți acești ani pen
tru un nou mod de abordare 
a problemelor internaționale, 
pentru înlăturarea imobilis- 
melor și inerțiilor, a menta
lităților rigide, in așa fel in
cit să capete posibilitatea de 
afirmare gîndirea creatoare, 
singura de natură să asigu
re adaptarea rapidă la reali
tățile in schimbare și să for
muleze răspunsuri realiste 
sfidărilor care se ridică în 
fața omenirii.

întrunind adeziunea între
gului popor, avînd, in același 
timp, un larg ecou pe plan 
internațional, întreaga activi
tate externă a partidului si 
statului iși găsește o puter
nică și strălucită reafirmare 
in Tezele pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al partidu
lui, dovadă a hotăririi ne
strămutate a României socia
liste de a se afla și in con
tinuare in primele rinduri 
ale luptei pentru înfăptuirea 
marilor aspirații ale umani
tății.

PACEA —----- —
corespunzător privind eliminarea armelor chimice. In strînsă 
legătură cu eliminarea tuturor armelor nucleare ;

— crearea de zone lipsite de arme nucleare si chimice tn 
Balcani și în alte zone din Europa și de pe alte continente ;

— trecerea la reducerea substanțială a efectivelor, arma
mentelor convenționale și cheltuielilor militare.

Făurirea unei Europe unite 
prin dezvoltarea încrederii 
și a înțelegerii între state

• înscriind edificarea securității ca un obiectiv de prim ordin 
al politicii sale externe. România a adus o contribuție larg 
recunoscută. în perioada 1972—1975. la pregătirea, desfășurarea 
și încheierea cu succes a primei Conferințe pentru securitate 
și cooperare în Europa.
• In baza orientărilor președintelui Republicii, țara noastră 

a iucat un rol important în adoptarea la Conferința de la 
Stockholm (1984—1986) a unui complex de măsuri de ordin politic 
si tehnico-militar destinate să reducă riscul unui război și să 
întărească securitatea si încrederea pe continent.
• „Considerentele și propunerile României, ale președintelui 

Nicolae Ceaușescu privind problemele dezarmării, întărirea în
crederii si securității pe continentul european", prezentate la 
hegocierile privind reducerea forțelor armate si armamentelor 
convenționale în Europa și la cele pentru adoptarea unor pol 
măsuri de încredere si securitate, care au început la 6 martie 
1989 la Viena. prefigurează căile concrete ale edificării unei 
Europe unite, cu respectarea orînduirii sociale din fiecare tară.

Primatul tratativelor
• Militînd activ pentru abolirea forței din relațiile interna

ționale, pentru reglementarea conflictelor si a tuturor proble
melor litigioase exclusiv pe cale pașnică, prin tratative. România 
a acționat fără preget pentru reglementarea la masa negocie
rilor a situațiilor de conflict din Orientul Mijlociu, din zona 
Golfului, din alte părți ale lumii.

• Din inițiativa României. Adunarea Generală a adoptat. în 
1982. „Declarația privind reglementarea pașnică a diferendelor 
internaționale" și, în 1985, „Apelul solemn" adresat statelor 
aflate în conflict, pentru a pune capăt neintîrziat ostilităților 
militare si a trece la reglementarea pașnică a diferendelor.
• De mai multi ani. tara noastră acționează pentru crearea 

In cadrul O.N.U. a unei Comisii de bune oficii, mediere sau 
conciliere, la care să recurgă statele aflate în conflict

INDEPENDENTA
Retrospectiva perioadei ce a trecut de la 23 August 1944, 

si îndeosebi a anilor de după Congresul al IX-lea al parti
dului, pune cu putere in lumină activitatea intensă desfă
șurată de țara noastră in sprijinul independentei și libertății 
tuturor popoarelor, pentru promovarea neabătută a princi
piilor legalității internaționale.

Respectarea noilor principii - cheia 
de boltă a afirmării de sine stătătoare
• Cu deosebită fermitate a acționat șî acționează România 

pentru Întronarea și generalizarea noilor principii de relații 
între state : respectul suveranității șl independentei naționale, 
egalitatea deplină in drepturi, neamestecul in treburile interne, 
renunțarea la forță și la amenințarea cu forța — singurele de 
natură să asigure dezvoltarea de sine stătătoare a tuturor 
națiunilor.
• Noile principii și-au găsit consacrarea tn cele circa 130 de 

tratate și declarații comune semnate de tara noastră cu state 
din Europa. Asia. Africa si America Latină.
• România s-a numărat printre cei mai activi membri ai 

O.N.U. in acțiunea de elaborare si adoptare a „Declarației cu 
privire la principiile dreptului international privind relațiile 
prietenești și cooperarea intre state, conform Cartei Națiunilor 
Unite".
• Tara noastră a contribuit la elaborarea, ca parte integrantă 

a Actului final de la Helsinki, a Declarației referitoare la 
principiile care guvernează relațiile dintre statele participante 
la C.S.C.E.

Repudierea fermă a politicii de forță, 
de dominație și dictat

In condițiile în care în prezent în viața internațională se 
Înregistrează o recrudescentă vizibilă a ofensivei cercurilor 
reacționare, imperialiste, care îsi intensifică politica de dictat 
asupra altor state, de exploatare a altor popoare, urmărind 
scopuri destabilizatoare, perturbarea vieții politice a altor țări, 
partidul si statul nostru se pronunță si acționează în mod ferm 
pentru :

COLABORAREA --------
în cadrul politicii sale externe. România a acordat si acordă 

o importanță deosebită instaurării unor raporturi de coope
rare echitabilă intre toate țările, întăririi independentei 
economice a tinerelor state, lichidării subdezvoltării, edifi
cării unei noi ordini economice internaționale.

Imperativul edificării unei noi ordini 
economice mondiale

Constituie un merit incontestabil al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, de a se fi numărat printre 
primii șefi de stat care au formulat postulatul unei noi ordini 
economice internaționale, de a fi elaborat o concepție originală, 
unitară și cuprinzătoare, și a fi definit un program concret de 
măsuri în vederea realizării acestui deziderat. Intre acestea 
se numără :
• sporirea eforturilor proprii ale țărilor tn curs de dezvoltare 

pentru punerea largă în valoare a resurselor de care dispun ;
• dezvoltarea unei largi si neîngrădite cooperări internațio

nale pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare ;
• restructurarea actualului sistem financiar-monetar si demo

cratizarea organizațiilor financiare Internationale ;
• solutionarea globală, politico-economică'a problemei dato

riilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare ;
• eliminarea practicilor discriminatorii si a barierelor din 

comerțul international, renunțarea la impunerea de embargouri 
și de măsuri de constrângere economică pe considerente 
politice :
• asigurarea accesului larg al statelor In curs de dezvoltare

la cuceririle stiintei și tehnicii contemporane ; ,
• convocarea unei conferințe speciale în cadrul O.N.U.. cu 

participarea statelor dezvoltate si a țărilor în curs de dezvol
tare. pentru solutionarea tuturor acestor probleme.

• încetarea cu desăvîrșire a vechii și discreditatei politici 
de forță, de ingerințe si imixtiuni în treburile altor țări, inclusiv 
socialiste.
• combaterea in modul cel mal ferm ăl politicii antlsocialiste, 

anticomuniste, a îndemnurilor de renunțare la cuceririle noii 
orînduiri si revenire Ia perimatele rînduielt de tip capitalist, 
a încercărilor de dezbinare și slăbire a luptei popoarelor pentru 
socialism, pentru progres economic și social.

• renunțarea cu desăvîrșire la prescrierea de „rețete" în legă
tură cu politica internă sau externă pe care trebuie să o pro
moveze o tară sau alta.

Solidaritate deplină cu lupta 
de eliberare națională

• în tot acest răstimp. România a sprijinit pe toate planurile
— politic, diplomatic, moral și material — lupta popoarelor de 
pretutindeni pentru libertate și suveranitate națională, împotriva 
oricăror forme de dominație și asuprire, pentru apărarea drep
tului sacru de a se dezvolta de sine stătător.
• Tara noastră s-a numărat printre autorii „Declarației cu 

privire Ia acordarea independenței țărilor și popoarelor colo
niale". adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.. în decembrie 
1960. declarație apreciată ca o adevărată „Cartă a decolonizării".
• Tn anii ce au urmat adoptării declarației. România a fost 

coautoare la toate rezoluțiile O.N.U. privind eliminarea colo
nialismului. neocolonialismului si rasismului.

• In cadrul numeroaselor întîlniri. la București sau în diferite 
colturi ale lumii, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu lideri 
al mișcărilor de eliberare națională au fost semnate importante 
documente, care au marcat primele recunoașteri ale acestor 
mișcări ca reprezentante legitime ale popoarelor respective.
• România a recunoscut noul Stat Palestinian Independent

— Palestina si se pronunță în favoarea organizării unei con
ferințe internaționale sub egida O.N.U. în vederea soluționării 
globale si durabile a problemelor din Orientul. Mijlociu.
• Sprijinind cu toată hotărîrea lupta de eliberare a poporului 

namibian sub conducerea S.W.A.P.O.. România se pronunță 
pentru transpunerea in viață a rezoluțiilor O.N.U. privind acor
darea independentei Namibiei.

O necesitate vitală - democratizarea 
relațiilor internaționale

Militînd în permanență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele și între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, România a acționat, totodată, pentru asigurarea partici
pării tuturor acestor state la soluționarea marilor probleme in
ternaționale.
• In concepția țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu. 

nici una din aceste probleme, fie că este vorba de cele ale 
dezarmării, dezvoltării ori realizării unor relații internaționale 
noi. de egalitate si respect reciproc, nu îsi pot afla rezolvarea 
în cerc restrîns, cu participarea unui număr redus de puteri, 
oricît de mari ar fi ele. ci numai cu contribuția directă a 
întregii comunități internaționale, a tuturor țărilor.
• In acest spirit, România s-a pronunțat și se pronunță 

pentru creșterea rolului țărilor mici si mijlocii, al țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate în viata internațională. Aceasta 
presupune renunțarea de către marile puteri la politica de 
forță si de amenințare cu forța, la încercările de a-și păstra 
si consolida rolul dominant în viata Internațională asupra dife
ritelor state sau grupuri de state.

• Țara noastră acționează în mod consecvent pentru creș
terea rolului O.N.U. și al altor organizații in viața interna
țională. Documentul „Poziția României cu privire la 
îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., la întărirea 
rolului său în realizarea colaborării intre toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice", prezentat în 1975. precum și 
numeroasele rezoluții aduse în atenția organizației in acești 
din urmă ani au urmărit si urmăresc implicarea într-o măsură 
sporită a organizației mondiale in solutionarea problemelor 
grave cu care se confruntă omenirea.

MANIFESTĂRI PESTE HOTAR! CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
în diverse țări ale lumii continuă manifestările prilejuite de 

marea sărbătoare națională a poporului român — împlinirea a 45 
de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Momentul ani
versar oferă cadrul festiv de evidențiere a semnificațiilor profunde 
ale acestui eveniment revoluționar, a consecințelor hotărîtoare pen
tru devenirea istorică a poporului român, pentru angajarea sa pe ca
lea progresului economic și social. Manifestările — sub cele mai di
verse forme — se constituie, totodată, in evocări ale mărețelor reali
zări obținute de România socialistă în această perioadă și cu precă
dere. în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind la conducerea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

MOSCOVA. — La Moscova a 
avut loc. marți, o adunare festivă 
a reprezentanților oamenilor mun
cii din capitala sovietică.

In deschidere au fost intonate 
imnurile de stat ale României și 
Uniunii Sovietice.

Despre semnificația evenimen
tului au vorbit R. G. lanovski, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a C.C. al P.C.U.S., recto
rul Academiei de științe sociale 1 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale a : 
Asociației de Prietenie Sovieto- 
Române, și ambasadorul țării noas
tre la Moscova. Ion Bucur.

S-au relevat transformările ra
dicale care au avut loc in viata 
României in cei 45 de ani care au 
trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială si națională, anti
fascistă și antiimperialistă. reali
zările de seamă ale poporului ro
mân, sub conducerea P.C.R.. in in
dustrie, agricultură. în dezvoltarea' 
științei, tehnicii, culturii; tnvăță- 
minfului. in ridicarea bunăstării • 
materiale și spirituale a întregii 
națiuni. S-a subliniat in mod de

osebit că etapa cea mai rodnică în 
împliniri a fost perioada de după 
1965, de cind la conducerea parti
dului și statului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. Au fost 
înfățișate, de asemenea, principiile 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, pozițiile și obiecti
vele constructive ale activității in
ternaționale a României.

S-a relevat cu satisfacție cursul 
ascendent al colaborării româno- 
'sovietice pe multiple planuri, sub- 
liniindu-se că un rol determinant 
în această direcție 11 au intîlnirile. 
convorbirile și înțelegerile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mihail Gorbaciov.

Au luat parte V. M. Cebrikov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., E. Prima
kov, președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. L. D. Riabev. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
I. P. Aboimov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, V. N. 
Makeev, secretar al .Consiliului 
Central al Sindicatelor Sovietice, 
general de armată P. G. Lușev, 

prim-adjunct al ministrului apără
rii, comandant-șef al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de Ia Varșovia, alte 
persoane -oficiale, diplomați, oa
meni de știință, cultură și artă, 
cadre didactice universitare, zia
riști.

A participat, de asemenea, dele
gația Asociației de Prietenie Ro- 
mâno-Sovietice, condusă de Rodica 
Paraschiva Vîlcu. membru al C.C. 
al P.C.R. și al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al F.D.U.S., 
aflată în U.R.S.S. cu prilejul ma
nifestărilor.

Cu acest prilej, în saloanele Ca
sei sindicatelor din Moscova a fost 
inaugurată Expoziția documentară 
de fotografii „U.R.S.S.—România : 
prietenie și colaborare", care pre
zintă aspecte de Ia întîlnirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov. pre
cum și imagini din munca și viața 
poporului român în anii noii orîn- 
duiri.

BEIJING — Seria manifestărilor 
ce se desfășoară “în “R. P. Chineză 
în cinstea Zilei naționale a Româ
niei a continuat cu o adunare fes
tivă organizată în capitala tării. 
Beijing, sub auspiciile Asociației 
de Prietenie a Poporului Chinez 
cu Străinătatea și Asociației de 
Prietenie China—România.

In acest cadru, Wu Xueqian, 
membri^ al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze. a 
formulat aprecieri elogioase la 
adresa relațiilor constante de prie
tenie și colaborare dintre cele 

două țări și popoare și a subliniat 
solidaritatea militantă a P.C. Chi
nez și P.C.R. în construcția socia
listă, în apărarea cauzei socialis
mului.

In alocuțiunea de deschidere, Xu 
Qun, secretar general al Asociației 
de Prietenie a Poporului Chinez 
cu Străinătatea, a exprimat senti
mentele de prețuire și profundă 
prietenie de care sîpt animate po
poarele chinez și român, a trans
mis felicitări cordiale și cele mai 
bune urări de prosperitate și feri
cire poporului român, cu prilejul 
sărbătorii sale națipnale., .

Liu Gengying, vicepreședinte al 
Asociației de Prietenie a Poporului 
Chinez cu Străinătatea a relevat 
marea însemnătate a zilei de 
23 August 1944. cind întreaga națiu
ne română, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a declan
șat insurecția, a răsturnat dicta
tura militaro-fascistă și a trecut 
ferm la instaurarea puterii popu
lare.

In cei 45 de ani care au 
trecut de la eliberare, îndeo
sebi după alegerea- tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și statului — a arătat 
vorbitorul —, poporul român a 
aplicat principiile socialismului 
științific la condițiile concrete ale 
României, obținînd mari succese 
pe calea edificării societății socia
liste. In prezent, poporul român se 
pregătește să intîmpine cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, in- 
tânsifieîndu-și strădaniile pentru 
a obține noi și tot mai mari suc
cese în transformarea României 
socialiste într-o tară mereu mai 

prosperă șl înfloritoare. In cadrul 
festivității, a rostit o alocuțiune 
Angelo Miculescu, ambasadorul 
României la Beijing.

La adunarea festivă au fost pre- 
zenți Tian Zengpei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Li 
Shuzheng, adjunct al șefului Sec
ției pentru relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez, Xu Huizhi, locții
tor al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, alte persoane oficiale, 
reprezentanți ai organelor centra
le de presă și Radioteleviziune, 
oameni de cultură și artă, ziariști,

HAVANA — In capitala Cubei a 
avut loc o adunare festivă organi
zată de C.C. al P. C. din Cuba și 
Institutul cubanez de prietenie cu 
popoarele. Au participat Antonio 
Esquivel Yedra. vicepreședinte al 
Consiliului' de Miniștri, alte cadre 
cu munci de răspundere în apara
tul de partid si de stat din Cuba, 

în cuvîntul rostit. Juan Escalona 
Reguera. ministrul justiției, ceilalți 
vorbitori au evocat importanta si 
rolul actului istoric de la 23 August 
1944 din România, contribuția ar
matei române Ia obținerea victoriei 
împotriva fascismului. Vorbitorul a 
relevat succesele remarcabile obți
nute de poporul român în construc
ția socialistă. îndeosebi în anii de 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

S-au subliniat activitatea bogată 
si dinamică pe plan international 
a partidului și statului nostru, ini
țiativele întreprinse de România, 
personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu. A fost eviden
țiată, de asemenea, dezvoltarea 

ascendentă a raporturilor de prie
tenie si conlucrare rodnică dintre 
România si Cuba.

PHENIAN — In Marele Palat de 
Studiu al Poporului din Phenian 
s-a deschis o expoziție de carte 
românească în cadrul căreia, la loc 
de cinste, se află lucrări din gin- 
direa revoluționară, teoretică, po
litică și social-economică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sint 
prezentate, de asemenea, volume 
din opera științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

In prezenta unui numeros public, 
Ciăn Giu Nam, rectorul Marelui 
Palat de Studiu al Poporului, mem
bru al Guvernului R. P. D. Coreene, 
a subliniat, cu acest prilej, valoa
rea deosebită, teorpțică și practică, 
a operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. contribuția sa 
inestimabilă la îmbogățirea te
zaurului de idei al socialismului 
științific, precum si a operei știin
țifice a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

LONDRA. — La Universitatea din 
Cambridge a avut loc o manifestare 
în cadrul căreia au fost prezentate 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și vo
lume de istorie, literatură, artă și 
știință publicate in țara noastră. 
Cărțile au fost donate acestui pres
tigios centru de învățămint și ști
ință din Marea Britanic.

OTTAWA. — La Biblioteca Mu
nicipală din Ottawa a fost deschisă 
o expoziție documentară de foto- 

grafil și de carte românească. Sînt 
puse în valoare multitudinea și va
rietatea domeniilor publicisticii ro
mânești, atenția care este acordată 
tuturor genurilor literaturii, știin
ței, artelor plastice și culturii in 
țara noastră. Printre cărțile prezen
tate, la loc de cinște sînt expuse 
operele din gîndireâ social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cu ocazia inaugurării a fost evo
cată semnificația zilei de 23 August 
tn istoria poporului român, reali
zările deosebite obținute în a- 
cești 45 de ani, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

BANGKOK. — La „Central Pia
za", din Bangkok, a avut Ioc o con
ferință de presă consacrată eveni
mentului istoric de la 23 August 
1944 din România. Cu acest prilej 
au fost. relevate importanța eveni
mentului pentru istoria poporului 
român, contribuția țării noastre la 
tnfrîngerea armatei hitleriste.

Totodată, au fost prezentate ma
rile realizări ale poporului român 
tn opera de edificare a societății 
noi, socialiste, multilateral dezvol
tate în România, rolul determinant 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
tn devenirea istorică de astăzi a 
României.

HAGA. — In cadrul acțiunilor or
ganizate în Olanda, tn localitatea 
Geldrop a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură și grafică ro
mânească.

La vernisaj a participat un nu
meros public.

(Agerpres)^
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