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ÎMlÂSiĂ
ÎN JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, 
TOVARĂȘUL NICÎJLAE CEAUSESCU!

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,

a tovarășei Elena Ceaușescu,
ieri a avut loc în Capitală

consacrată celei de a 41-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă

;:c■■■

Anii de glorii
ai României socialiste

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
Capitală a avut loc, joi, 22 
august, adunarea festivă con
sacrată celei de-a 41-a ani
versări a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.Sărbătorirea actului’ istoric de la 23 August 1944 — moment de răscruce în cronica multimilenară a tării, ce a marcat începutul unei ere noi, revoluționare, de înfăptuire a celor mai înalte aspirații de libertate și progres ale poporului nostru, de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul României — coincide in mod fericit, în acest an, cu aniversarea împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care 'a deschis perioada celor mai grandioase împliniri pe care le-a cunoscut patria noastră. Cu entuziasm revoluționar, într-o indestructibilă unitate, întregul nqstru popor, aniversind glorioasa zi de 23 August, aduce un cald și vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist, strălucit strateg revoluțio- nar și patriot' înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care și-a dedicat și își dedică întreaga viață și activitate împlinirii aspirațiilor fundamentale ale poporului, român, făuririi unei lumi mai bune și. mai drepte pe planeta noastră.August 23 este aniversat în atmosfera insufletitoare. de puternică emulație creatoare, de angajare, revolutionary in care oamenii muncii,

(Continuare in pag. a 11-a)

Cuvîntul tovarășului Emil Bobu
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Poporul român sărbătorește împlinirea a 41 de ani de la victoria revoluției, de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, strîns unit in jurul partidului, al secretarului, său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub semnul muncii eroice, al puternicei angajări în întrecerea socialistă pentru înfăptuirea cu succes a programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a obiectivelor luminoase stabilite de Congresul al XIII-lea, în vederea înaintării ferme a României pe calea progresului multilateral, a edificării socialismului și comunismului pe pă- mintul scump al patriei. (Aplauze 
puternice).în acest an, aniversarea marii noastre- sărbători naționale are -loc în atmosfera însufletitoare. de puternică emulație creatoare generată, de împlinirea a două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului — piatră de hotar a întregii națiuni în dezvoltarea socialistă a patriei, care, exprimind voința unanimă a comuniștilor, a întregului nostru popor, a ales in’ înalta funcție de secretar general al partidului pe cel mai iubit și stimat fiu al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Puter
nice aplauze, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Partidul, întreaga țară au sărbătorit cu bucurie și entuziasm această măreață aniversare, omagiind înfăptuirile istorice, fără precedent ale acestor ani eroici,- profundele transformări structurale, de un înalt dinamism revoluționar ale' perioadei 

inaugurate in urmă cu 20 de ani. ■remarcabila activitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar și patriot inflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care și-a consacrat întreaga viață- împlinirii idealurilor de libertate națională și dreptate socială, de progres multilateral al patriei, afirmării aspirației de pace și largă colaborare între toate popoarele lumii. (Aplauze prelungite, 
urale puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).Și astăzi, la marea sărbătoare națională a poporului român, gindurile noastre .se îndreaptă cu profundă recunoștință către cel mai iubit fiu al națiunii, care, prin întreaga sa activitate neobosită, cutezanță revoluționară și gindire politică novatoare slujește cu devotament nețărmurit, cu clarviziune și eroism interesele supreme ale tării, cauza socialismului, a progresului și înfloririi patriei. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze, urale. Se scandează: 
..Ceausescu — P.C.R. !“,1 „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,Istoria noastră multimilenară este marcată, de .nenumărate evenimente cruciale, care, înrâurind în mod fundamental existenta poporului român, s-au repercutat adine, și — nu o dată — hotărîtor, asupra . cursului vieții sociâl-politice a Europei și a lumii.Un asemenea eveniment îl reprezintă triumful revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de Ia 23 August 1944, act' de însemnătate decisivă pentru destinele patriei’ care a inaugurat o eră nouă in viața țării, a deschis calea> implinirji ■ idealurilor .de l'iberțate,, progres și .bunăstare ale ; întregii noastre națițmi. ■

Organizarea insurecției armate și înfăptuirea revoluției din August 1944 au fost rezultatul luptei Partidului Comunist Român, care a acționat cu hotărire pentru unirea clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a forțelor politice înaintate ale țării. Este bine cunoscut faptul că. în perioada premergătoare și în timpul celui de-al doilea război mondial. partidul nostru comunist a fost singurul partid politic din România care a militat cu consecventă împotriva pericolului) fascist și a războiului, declanșind importante acțiuni de masă antifasciste și antirăzboinice. ' în cadrul acestor ample acțiuni. ■ organizate și conduse de partid, se înscrie în cartea de aur a istoriei marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, care a avut un puternic și larg ecou atit pe plan intern, cit și internațional și la a cărei organizare și desfășurare și-au adus o contribuție hotăritoare tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. (Aplauze 
prelungite. Se scandează: „Ceaușescu 
și poporul -!“).Călit în focul luptelor revoluționare din perioada crizei economice, activist de frunte al mișcării antifasciste și în conducerea Comitetului Național Antifascist, greu încercat de regimul aspru al închisorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat în acești ani de’ luptă muncitorească ca un experimentat revoluționar ce s-a avintat cu dăruire și întreaga sa capacitate pentru apărarea drepturilor fundamentale ale clasei muncitoare, a independenței și suveranității patriei noastre. (Aplauze 
prelungite).Marile demonstrații antifasciste și ' antirăzboinice de' .la 1 Mai 1939 din Bpcurești- și din. alte centre ale țării
(Continuare in pag. a 11-a)

Desen de Gheorghe CALĂRAȘU

Cu gind înalt, de lumină, sub albastru și limpede cer de August boltit peste țară, poporul român îmbracă iarăși veșmînt de aleasă sărbătoare, cinstind împlinirea a 41 de ani de la declanșarea revoluției de eliberare socială și națională; antifascistă și antiimperialistă, moment de inceput a unei noi ere în ‘ . viața patriei, de-a lungul- căreia s-au înscris în filele marii cărți a istoriei poporului nostru înfăptuiri mărețe, transformări înnoitoare, profunde, mutații de o anvergură fără precedent. „Cinstim și pre
țuim in mod deosebit luptele grele 
duse, timp de secole, de înaintașii 
noștri împotriva asupririi străine și 
pentru formarea națiunii române, 
a statului național unitar român — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Dar trebuie să spunem, totodată, 
cu legitimă mîndrie că realizările 
din epoca deschisă de revoluția de 
eliberare socială și națională din 
August 1944 reprezintă o încu
nunare strălucită a acestor lupte de 
veacuri ale poporului nostru pen
tru o viață liberă, independentă și 
fericită, o puternică afirmare a 
forței creatoare a întregii națiuni?.O țară puternică,“demnă, suverană — a fost aspirația fierbinte a înaintașilor. De la înălțimea celor 41 de trepte urcate din Augustul fierbinte al anului 1944 putem afirma că avem .astăzi.o Românie puternică, liberă, demnă, floare mîn- dră in marele buchet al statelor lumii. Puternică prin forța economiei sale unitare, moderne, armonioase, prin necontenita creștere a avuției naționale, prin dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor și localităților patriei. Puternică prin unitatea de neclintit a oamenilor muncii, prin osmoza sufletească a tuturor fiilor ei, care, fără deosebire de naționalitate, văd în România mama bună a fiecăruia, iar în națiunea socialistă română — familia cea mare, în cadrul căreia se pot afirma și împlini orice vocații ' și aptitudini creatoare. Puternică prin democratismul profund al orinditirii pe care o edificăm,, prin condițiile, propice create participă- t rH nemijlocite;." efective a-, tuturoi-- cetățenilor țării la conducerea vieții politice - și social-economice, la soluționarea problemelor operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Puternică prin

Recepție oferită de C.C. al P.C.R. și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ’general al Partidului Comunist Român, președintele - Republicii, tovarășa Elena Ceaușescu au participat, joi seara, la recepția oferită de Comitetul Central al Partidului Comunist Român 1 și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România. la Palatul din Piața Victoriei, cu prilejul zilei de 23 August, sărbătoarea națională a poporului român.Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.. precum și membri ăi Comitetului Central al partidului. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participanti la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia

Astăzi, in Piafa Aviatorilor, din Capitală are loc

DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST
Posturile de radio și televiziune vor transmite direct, in jurul orei 8,30, demonstrația 

oamenilor muncii din Capitală, organizată cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România.

noua conștiință revoluționară a oa- pibnildf“ ftiUficli,""We iși asumă' inalte răspunderi pentru prezentul și viitorul patriei, adine convinși că numai prin muncă harnică, prin investiție de gindire și pasiune creatoare, prin ordine și disciplină se pot înfăptui plenar cutezătoarele 

listă din august 1944, veterani ai războiului antihitlerist, conducători de organizații de masă și obștești, generali. Eroi ai Muncii Socialiste, oameni de știință, artă și cultură, șefi ai cultelor, ziariști.Au luat parte membri ai conducerii unor partide comuniste, muncitorești și socialiste aflati in țara noastră, al ti oaspeți de peste hotare.Erau prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în tara noastră, atașați militari, alti membri ai corpului diplomatic.Tovarășii din conducerea partidului și statului, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, activiști de. partid și de stat, al organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, cultură și artă, reprezentanți ai unor cunoscute colective muncitorești au 

obiective pe care. șt- le-a propus poporul acum și-pentru rănii ce vin. Puternică prin numărul mereu mai mare al prietenilor tării de pe toate meridianele și paralelele globului, rezultat nemijlocit al politicii 
(Continuare în pag. a IV-a)

adresat tovarășului'Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu calde felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român. Ei au urat secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, multă sănătate Și putere de muncă, noi și tot mai mari succese în activitatea ce o consacră, cu dăruire și pasiune comunistă, înfăptuirii neabătute a Programului partidului de construire -a, societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Felicitări și urări cordiale au exprimat. de asemenea, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu oaspeții de peste hotare, precum. și șefii ' misiunilor diplomatice acreditați la București.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. ,
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(Urmare din pag. I)au constituit, totodată, un îndemn pe care România îl adresa clasei muncitoare, tortelor democratice și progresiste din Europa, pentru concentrarea eforturilor lor în scopul împiedicării dezlănțuirii celui de-al doilea război mondial. „Cînd în multe țări* era o oarecare stare de așteptare — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — muncitorimea română, sub conducerea comuniștilor, s-a ridicat și a demonstrat că nu trebuie să ne plecăm în fata fascismului, că trebuie să ridicăm steagul luptei și că, unită, muncitorimea, popoarele pot bara calea fascismului ! Și dacă în 1939 popoarele ar fi acționat unite, hitlerismul mi ar fi dezlănțuit al doilea război mondial1*.Victoria de Ia 23 August 1944 reprezintă încununarea unui trecut glorios de lupte purtate de-a lungul veacurilor de poporul nostru împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și libertate națională, pentru independența și suveranitatea patriei.în condițiile internaționale create prin victoriile obținute pe front de Uniunea Sovietică, de celelalte țări ale coaliției antihitleriste, de lupta eroică a popoarelor împotriva fascismului, Partidul Comunist Român, împreună cu forțele patriotice, democratice, antihitleriste, a declanșat revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, a răsturnat dictatura militaro- fascistă, săvîrșind, prin aceasta, un act de deplină și legitimă suveranitate națională, pe cit de energic, pe atît de hotărîtor, care a dus la grăbirea victoriei asupra fascismului, la scurtarea războiului cu șase luni. 
(Aplauze).Se impun® a fi subliniat faptul ca. încă din primele momente ale desfășurării puternicei acțiuni revoluționare de la 23 August. România a întors armele împotriva Germaniei naziste și s-a alăturat coaliției antihitleriste fără existenta vreunei convenții. înțelegeri sau a vreunui tratat, contribuind cu toate forțele sale umane și materiale Ia lupta pentru zdrobirea definitivă a fascismului.Prin efectivele militare, de circa 500 000 de oameni, angajate împotriva mașinii de război bitleriste, prin uriașele jertfe de sînge pe care Ie-a dat în bătăliile eroice, cei peste 170 000 de ostași români morti. răniți • sau dispăruți, purtate timp de peste opt luni pe propriul pămînt si apoi ne teritoriile Ungariei. Cehoslovaciei și Austriei, prin aportul întregului popor Ia susținerea frontului, România ocupă locul al patrulea în rîndul țărilor care au luptat si au asigurat înfrîngerea Germaniei hitle- riste.La încheierea războiului antihitlerist, armata română s-a întors de pe front victorioasă, cu steagurile de luptă acoperite de glorie, trecînd pe sub arcurile de triumf ale tării ca o armată biruitoare, care și-a făcut cu prisosință datoria față de patria și poporul său, fată de cauza izbăvirii omenirii de ororile fascismului. Ea și-a dobîndit, prin aceasta, stima, prețuirea și recunoștința celorlalte popoare, ale întregii umanități.Astăzi — ca de fiecare dată cu prilejul marii sărbători naționale — întregul nostru popor aduce un înalt omagiu luptătorilor comuniști, antifasciști și democrat!, un prinos de veșnică" recunoștință ostașilor și ofițerilor armatei române, celor care s-au jertfit pentru libertatea și independența patriei, tuturor acelora care au contribuit la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională. (îndelungi aniauze).Poporul nostru cinstește, totodată, pe ostașii sovietici — care au duș greul războiului, dînd cele mai mari jertfe pentru salvarea omenirii de robia fascistă — pe ostasii armatelor aliate, ai țărilor din coaliția antihi; tleristă, pe toți partizanii și patrioții care au luptat împotriva fascismului. Jertfa lor pentru obținerea victoriei finale asupra Germaniei hitleriste constituie astăzi un puternic îndemn în lupta' pentru asigurarea dreptului, suprem al popoarelor la viată, la libertate, la independență și pace. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,în cei 41 de ani care au trecut de Ia declanșarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, poporul nostru a parcurs mai multe etape istorice de dezvoltare economlco-socială, de Ia orinduirea burghezo-moșierească, cu puternice caracteristici feudale, la societatea socialistă multilateral dezvoltată. în această perioadă relativ scurtă, România s-a transformat, dintr-o țară cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, într-o țară îndustrial-agrară. cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu un nivel de viață materială și spirituală în continuă creștere.în vastul proces al transformărilor revoluționare, inițiat și înfăptuit în patria noastră după 23 August 1944, se detașează cu strălucire perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, eveniment istoric de importantă hotărîtoare în viața partidului, a întregului popor. (Aplauze).Pe baza analizei profund științifi
ce și realiste a drumului parcurs pînă atunci în edificarea noii orîn- duiri, a obiectivelor și sarcinilor

Cuvîntul tovarășului Emil Bobumajore ale politicii noastre interne și externe, istoricul forum comunist a adoptat un vast program menit să consolideze și să ridice pe o treaptă calitativ nouă întregul proces de construcție socialistă în România, să perfecționeze conducerea economică și a vieții sociale, în deplină concordanță cu realitățile concrete din țara noastră.Marele forum comunist a descătușat energiile creatoare, a înlăturat o serie de șabloane și dogme și a pus în fața partidului nostru sarcina edificării socialismului cu poporul și pentru popor, pornind de la condițiile concrete din România, aplicînd principiile materialist-dialectice, ale socialismului științific, adevărurile ge- neral-valabile la realitățile românești.Este meritul secretarului general al partidului nostru de a fi inițiat și desfășurat în perioada care a trecut de Ia Congresul al IX-lea o amplă activitate de perfecționare a structurilor social-politice, a organizării și conducerii societății, fiind creat un sistem instituționalizat al democrației socialiste, revoluționare— unic în felul său — care asigură un cadru larg de afirmare a capacității creatoare a oamenilor muncii în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, de participare plenară, nemijlocită, în condiții de deplină egalitate, a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor — unit in Frontul Democrației și Unității Socialiste — la conducerea tuturor domeniilor vieții e- conomico - sociale, a întregii societăți.
(Aplauze pre
lungite).Tot ce s-a obținut, în timpul eroic al celor două decenii, in această perioadă de puternic dinamism este legat nemijlocit de vasta și laborioasa activitate teoretică și practică desfășurată, cu clocotitoare energie revoluționară, de secretarul general al partidului, care în mod original a gindit și a elaborat strategia și tactica revoluționară a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, opera creatoare care va ră- mîne înscrisă cu litere de aur. pentru totdeauna, în istoria României și pe care cu înaltă cinstire și legitimă mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează : 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu
— România !“).Astăzi, la glorioasa aniversare a marii noastre sărbători naționale, încununată de strălucirea mărețelor victorii obținute în ultimele două decenii, ne facem o înaltă datorie de conștiință din a reafirma, cu toată căldura inimilor noastre, profunda stimă și prețuire ce le purtăm eminentului nostru conducător, care a gindit și a trasat drumul României prin ani și decenii, care a acționat cu cutezanță și fermitate revoluționară pentru făurirea prezentului eroic și viitorului luminos al patriei, reinnoind, în același timp, legămin- tul solemn de a-1 urma cu întreaga ființă in orice clipă a istoriei, pe marele Erou al națiunii noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Aplauze îndelungi, urale. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,Promovînd o strategie realistă de creștere puternică a forțelor de producție pe baza menținerii unei rate înalte a acumulării, de industrializare susținută, prin amplasarea judicioasă în profil teritorial a noilor unități productive, de perfecționare a relațiilor sociale și de producție, tara noastră a cunoscut, în ultimii 20 de ani, o puternică dezvoltare economico-socială.Sub conducerea gloriosului nostru partid, puternic mobilizați de gîndirea și acțiunea revoluționară, creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii au înălțat pe întreg cuprinsul patriei minunate construcții industriale și social-culturale, au construit noi orașe și au schimbat înfățișarea tuturor localităților, au ridicat la viată nouă, înfloritoare toate regiunile țării.Prin repartizarea în toată această perioadă a circa o treime din venitul național pentru dezvoltare, fondurile fixe au crescut de 6 ori, ajungînd la 2 860 miliarde lei, iar avuția națională generală, la peste 4 000 miliarde lei. Industria, în cadrul căreia poziția cea mai puternică o dețin sectoarele complexe, promotoare ale progresului tehnico-științific, realizează acum o producție de peste 6 ori mai mare decît în 1965. La rîndul ei. agricultura — ramură de bază a economiei — asigură o producție de circa 

2,3 ori mai mare decît în urmă cu 20 de ani. Venitul național a crescut de peste 4 ori.Dezvoltarea accelerată a economiei naționale este nemijlocit legată de aportul tot mai mare al cercetării științifice, care a cunoscut, de asemenea, un puternic impuls. Este meritul inestimabil al tovarășului! Nicolae Ceaușescu de a fi ridicat cercetarea științifică la statutul și răspunderile unei forțe de producție. Cu o profundă încredere în puterea de creație a poporului nostru, secretarul general al partidului veghează permanent la asigurarea dezvoltării continue a cercetării științifice și tehnologice pentru sporirea contribu-' ției acesteia la progresul general al țării. (Aplauze).In acest moment aniversar, aducem, totodată, un profund omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului nostru, pentru marea contribuție ce o aduce la dezvoltarea invățămîntu- lui, științei, culturii și artei, pentru eforturile ce le depune în direcția afirmării în lume a științei românești. (Aplauze).Dezvoltarea generală a avuției socialiste și a venitului național a determinat o creștere importantă a nivelului de civilizație și bunăstare a întregului popor. In perioada 1965—1985, numărul personalului muncitor a sporit cu peste 3,3 milioane, retribuția medie este în acest an de aproape 3 ori mai mare decît în urmă cu două decenii, iar nivelul veniturilor obținute de populație din fondurile sociale de consum este de 3,7 ori mai mare decît în anul 1965. In întreaga a- ceastă perioadă s-a realizat un vast program de construcții de locuințe și alte edificii social-culturale.Marile realizări obținute în ultimii 20 de ani în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre sînt rezultatul înfăptuirii neabătute a politicii partidului nostru comunist — forța conducătoare a națiunii pe calea progresului și bunăstării, a civilizației socialiste. în același timp, ele sînt rodul activității pline de abnegație a oamenilor muncii din patria noastră, care, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își făuresc o viată liberă, independentă și fericită. 
(Aplauze îndelungi).Evidențiind munca harnicului și talentatului nostru popor, vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea și în numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adresez calde felicitări eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, care prin activitatea plină de abnegație și devotament patriotic înfăptuiesc neabătut programele de dezvoltare economico-socială a țării, de înălțare a ei pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului 1 (Aplauze 
puternice și urale. Se scandează : 
„Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“).

Stimați tovarăși,In anul 1985, anul încheierii celui de-al șaptelea cincinal, al trecerii cu succes Ia cincinalul următor, care marchează intrarea țării noastre intr-un stadiu nou de dezvoltare, de înfăptuire pe o treaptă superioară a Programului partidului, oamenii muncii, mobilizați puternic în întrecerea .socialistă, desfășoară, o..amplă, și rodnică activitate concretizată în obținerea, pe 7 luni, a unui spor, față de perioada corespunzătoare din anul trecut, de 4,4 la sută la pro- ducția-marfă industrială și 5,0 la sută Ia productivitatea muncii, multe întreprinderi raportînd că pînă la această dată și-au îndeplinit sarcinile de plan pe întregul cincinal.Orientările și sarcinile viitorului cincinal stabilite de hotărîrile istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului urmăresc cu precădere realizarea unei dezvoltări economice intensive prin modernizarea în continuare a structurilor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai accentuată a productivității muncii, creșterea eficientei în toate ramurile economiei naționale.Potrivit acestor orientări, se va pune un accent deosebit pe lărgirea bazei de materii prime și energetice, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării, participarea mai activă a științei și cercetării românești. la soluționarea problemelor complexe din economie, dezvoltatea echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale, a tuturor județelor — aceasta constituind condiția principală a progresului 

neîntrerupt și multilateral al tării.în ce privește agricultura, sarcina principală o constituie înfăptuirea noii revoluții agrare, care înseamnă, înainte de toate, obținerea unor recolte sporite și stabile, pentru a asigura satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de consum ale populației și ale economiei naționale.O însemnătate hotărîtoare dobîn- desc aplicarea cu fermitate a noului mecanism economico-financiar, creșterea rentabilității unităților și a tuturor activităților economice, buna gospodărire și dezvoltarea continuă a avuției naționale. în condițiile auto- conducerii și autogestiunii muncitorești, ale perfecționării acestora și ale relațiilor de producție, în general, se dezvoltă continuu sistemul democrației muncitorești, revoluționare, asigurând participarea nemijlocită, tot mai puternică și tot mai largă, a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, imprimîndu-se noi trăsături întregului profil al societății românești.Magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central și a activului central de partid reprezintă un amplu program de muncă, menit să asigure condițiile înfăptuirii cu succes a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea. Avem un program care pune în fața noastră sarcini mari, deosebit de mobilizatoare. Sîntem convinși insă că vom putea învinge orice greutăți, pentru că, trebuie să afirmăm cu mîndrie, avem un harnic și eroic popor, avem drept călăuză un puternic și eroic partid — Partidul Comunist Român — avem în fruntea destinelor națiunii noastre un genial conducător revoluționar, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Urale puternice. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Acum hotărîtoare sînt munca susținută, priceperea și dăruirea, mobilizarea largă a eforturilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră. Să răspundem prin noi și rodnice fapte de muncă și creație chemărilor înflăcărate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ! Să acționăm strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XlII-lea, pentru progresul multilateral al patriei pe drumul de victorii deschis de revoluția de eliberare socială și națională din August 1944, pentru triumful socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,în procesul înfăptuirii neabătute a obiectivelor edificării noii societăți, al transformării revoluționare a societății românești, partidul nostru comunist s-a afirmat cu vigoare ca factor dinamizator al marilor prefaceri revoluționare, ca centru vital al societății noastre. Pe baza orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a crescut continuu capacitatea organizatorică și politică a partidului, s-a afirmat cu putere spiritul militant al comuniștilor in întreaga viață socială, in înfăptuirea condițiilor care să asigure progresul și bunăstarea întregii societăți.Așa cum sublinia secretarul general al partidului la recenta plenară a Comitetului Central, este necesar ca organele și organizațiile de partid să ia măsuri ferme și să acționeze cu toată hotărîrea pentru perfecționarea, în continuare, a stilului și metodelor de muncă, pentru creșterea capacității organizațiilor de partid în unirea și mobilizarea eforturilor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii hotărîrilor de partid și de stat. întărirea partidului, a unității sale, afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în întreaga viață social-economică a tării constituie cea mai sigură garanție a înaintării neabătute a patriei pe calea progresului și bunăstării, a triumfului socialismului și comunismului în patria noastră. (Aplauze).
Stimați tovarăși,Sîntem mindri să subliniem la a- ceastă mare sărbătoare că în anii care au trecut de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, și în mod deosebit de la Congresul al IX-lea, România socialistă s-a afirmat cu putere în viața internațională printr-o politică activă, principială, de independență națională, de largă colaborare, de destindere și pace.O importanță hotărîtoare în politica externă o are concepția înnoitoare, realistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind căile de soluționare a problemelor cardinale ale vieții internaționale. Inițiativele, propunerile și acțiunile președintelui României au conferit activității externe a țării noastre principialitate, consecvență și continuitate, i-au asigurat adeziunea deplină a întregii națiuni, au determinat sporirea continuă a prestigiului patriei în rîndul popoarelor lumii.Activitatea susținută, multilaterală a tării noastre și a președintelui ei a fost permanent orientată spre a- firmarea cu putere a principiilor de deplină egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, de respectare neabătută a dreptului fie

cărui popor de a-și făuri de sine stătător destinele, de a-și alege liber calea dezvoltării economico-sociale, potrivit voinței și aspirațiilor proprii.Desfășurarea evenimentelor vieții internaționale în această perioadă a demonstrat deplina justețe a politicii externe a României, a aprecierilor și concluziilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind salvgardarea păcii, soluționarea tuturor problemelor dintre state numai și numai pe calea pașnică, a tratativelor, întărirea încrederii și colaborării internaționale. (Aplauze).Ca țară socialistă, România situează în centrul activității sale internaționale dezvoltarea relațiilor de strînsă colaborare și solidaritate cu toate statele socialiste, militînd pentru creșterea rolului acestora în viața internațională. O atenție deosebită este acordată in acest cadru extinderii colaborării cu vecinii noștri. și îndeosebi cu Uniunea Sovietică.România socialistă acționează, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor sale cu țările in curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu statele mici și mijlocii, apreciind că întărirea solidarității și colaborării cu aceste state constituie, în lumea contemporană, un factor important al afirmării politicii de independență, de colaborare și pace.în același timp, pe baza principiilor politicii sale externe, țara noastră întreține largi relații de colaborare cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Evenimentele din ultimii ani au evidențiat pericole grave pentru pacea lumii, datorită intensificării cursei înarmărilor. Pornind de la această realitate, România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciază că problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea, unei păci trainice . în lume. (Aplauze prelungite. Se scandează : „Ceaușescu — Pace !“).Poporul român a salutat tratativele de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Ameri- cii și așteaptă ca ele să ducă la acorduri concrete în direcția opririi' înarmărilor nucleare și încetarea militarizării Cosmosului.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice de a institui un moratoriu privind sista'rea în mod unilateral a oricăror experiențe cu arme nucleare și așteaptă ca și Statele Unite ale America să răspundă pozitiv. Aceasta ar corespunde dorinței de pace și așteptărilor popoarelor de a se ajunge, cit mai curînd, la înțelegeri corespunzătoare privind armele nucleare și cosmice.Țara noastră se pronunță cu consecvență pentru măsuri eficiente consacrate încrederii și dezarmării pe continentul nostru, pentru realizarea de zone fără arme nucleare, pentru o Europă unită, a păcii și colaborării, fără rachete și fără nici un fel de arme nucleare. Așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Aniversarea a 10 ani de la Conferința de la Helsinki, care a repre- zentat un moment important in lupta 
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(Urmare din pag. I)întreaga națiune cinstesc sărbătoarea națională a României cu noi și remarcabile realizări, acționează cu înaltă răspundere și dăruire patriotică pentru încheierea cu rezultate cit mai bune a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru transpunerea în viață a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinați, la sosirea la Sala Palatului Republicii Socialiste România, unde a avut loc adunarea festivă, cu deosebită căldură, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, cu puternice aplauze și urale. S-a scandat îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România !“.In această, entuziastă atmosferă, în prezidiu au luat Ioc, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu, membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participant la războiul antihitlerist, generali, conducători ai unor organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii din Capitală, ai vieții noastre științifice, artistice și culturale.In sală se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participanți la evenimentele din August 1944, generali activi și in rezervă, activiști de partid și de stat, fruntași in producție din mari unități industriale ale Capitalei, oameni de știință, artă și cultură, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau prezenți, de asemenea, membri ai conducerii unor partide comuniste, muncitorești și socialiste aflați în țaia noastră, alți oaspeți de peste hotare.

pentru destindere, pentru colaborare și pace, trebuie să determine intensificarea luptei popoarelor pentru realizarea in viață a documentelor adoptate la Helsinki, a luptei lor unite pentru securitate, colaborare și pace pe continentul nostru și în întreaga lume !“.Se bucură de o înaltă apreciere pe plan mondial activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată păcii și înțelegerii în Orientul Mijlociu și în intreaga lume. România socialistă, președintele său au evidențiat importanța intensificării în etapa actuală a eforturilor politico-diplomatice care să ducă' la realizarea unei păci trainice și drepte, corespunzător intereselor tuturor popoarelor. După cum se cunoaște, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează cu neabătută consecvență pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate — inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca unicul reprezentant legitim al poporului palestinian, precum și a Uniunii Sovietice și S.U.A.Lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice actuale, realizarea imperativului dezvoltării nestînjenite a țărilor în curs de dezvoltare și a accesului liber al acestora la tehnologiile moderne, Ia cuceririle științei și tehnicii constituie, de asemenea, domenii prioritare ale preocupărilor de politică externă ale țării noastre, ale președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se bucură de o largă apreciere internațională poziția consecventă a României privind soluționarea globală, intr-un spirit nou a problemelor subdezvoltării, a lichidării decalajelor dintre state, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ce împovărează, îndeosebi, popoarele țărilor în curs de dezvoltare, le împiedică în lupta lor pentru progres economic și social, pentru afirmarea liberă, independentă.România socialistă a militat și militează pentru întărirea solidarității și colaborării cu toate forțele progresiste și antiimperialiste, cu popoarele de pretutindeni, convinsă fiind că stă in puterea acestora ca, acționînd unite, să determine un curs nou al vieții internaționale, să asigure pacea, dreptul suprem al oamenilor la libertate, la independență, la viată. (Aplauze).Noua inițiativă de pace a președintelui României — vibrantul apel adoptat de Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, marile adunări, mitinguri și marșuri ale păcii de pe tot cuprinsul patriei — se bucură de adeziunea fierbinte a întregului nostru popor, a forțelor păcii și progresului și constituie o nouă și elocventă mărturie a politicii active desfășurate de țara noastră în slujba păcii, a făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, a unei lumi fără arme și fără războaie, a înțelegerii, colaborării și păcii intre națiuni. (Aplauze și urale. Se scandează : „Ceaușescu — România, pacea și prietenia !**).Politica externă profund umanistă

a României, al cărei ctitor și promotor neobosit este tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimă năzuințele și aspir.ațiile fierbinți ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, care își îndreaptă gîndurile de profundă stimă și recunoștință față de secretarul nostru general pentru activitatea desfășurată cu strălucire pe plan internațional, pentru modul clarvăzător și consecvent în care este prezentată poziția țării noastre în relațiile internaționale, pentru rodnicile solii de pace, prietenie și largă colaborare efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în numeroase țări ale lumii, care au determinat creșterea fără precedent a prestigiului României pe plan extern și cîști- garea de prieteni pe toate meridianele planetei. (Aplauze).

Stimați tovarăși,Bilanțul bogat în realizări al acestor ani de profunde transformări revoluționare în viața societății românești constituie pentru oamenii muncii, pentru întregul nostru popor un izvor de legitimă mîndrie patriotică, de profundă încredere în viitor. La această mare sărbătoare națională a poporului român, gîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii se îndreaptă cu vie recunoștință și caldă prețuire către gloriosul nostru partid, către conducătorul încercat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne, urîndu-i multă sănătate și putere de muncă, noi împliniri în activitatea rodnică și revoluționară pe care o desfășoară spre binele și fericirea poporului român, pentru pace, colaborare și progres social, pentru victoria socialismului și comunismului 1 (Aplauze prelun
gite. Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român își consacră toate forțele transpunerii în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, ferm ho- tărit să acționeze cu nețărmurit devotament, cu înalt spirit revoluționar și abnegație patriotică pentru a asigura și pe viitor progresul multilateral al patriei noastre, pentru ca România socialistă să se afirme tot mai puternic ca o tară înfloritoare, independentă și suverană, liberă și demnă între națiunile lumii. (Aplauze 
puternice, urale).Trăiască cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România ! (Aplauze pre
lungite, urale puternice. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Aniauze, urale prelungite. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască si înflorească scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România ! (Puternice aplauze și urale. Se scandează : „Ceausescu — România, stima noastră și mindria’").Trăiască pacea și colaborarea între toate națiunile lumii ! (Aniauze 
puternice. urale. Se scandează : 
„Ceausescu — România, pacea și 
prietenia !“).

CAPITALĂunei noi ere în istoria României, într-un gînd și o simțire cu întreaga națiune, oamenii muncii din Capitală vă aduc, în aceste înălțătoare momente, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai fierbinte omagiu pentru neobosita activitate revoluționară ce o consacrați de peste 50 de ani împlinirii aspirațiilor de veacuri ale poporului, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru gloria și măreția României socialiste, pentru a- firmareă fără precedent a scumpei noastre patrii în rindul națiunilor lumii.Mărețele izbinzi ale poporului nostru. condus de partid, de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vor rămine înscrise cu litere de aur pentru totdeauna în conștiința poporului. în marea istorie a patriei, ca simbol al trăiniciei și demnității românești, al epocii de aur pe care cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Cu adine respect, cu înaltă stimă și prețuire, salutăm prezența la a- dunarea noastră a tovarășei Elena Ceaușescu, militant revoluționar de seamă al partidului, strălucită personalitate politică a României contemporane. ilustru om de știință și reputat savant, a cărei activitate prodigioasă este consacrată dezvoltării multilaterale a patriei, afirmării nobilelor valori ale științei, păcii și progresului în întreaga lume.Salutăm, totodată, cu căldură pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului care iau parte la adunarea festivă.Adresăm, de asemenea, salutul nostru cordial oaspeților de peste hotare, precum și membrilor corpului diplomatic acreditați in Republica Socialistă România prezenti Ia adunarea festivă.Acționînd cu hotărîre pentru transpunerea în viață a indicațiilor șl orientărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din Capitală raportează, cu prilejul marii noastre sărbători naționale, că au realizat, de
(Continuare în pag. a IV-a)

La adunare au asistat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari, membri ai corpului diplomatic.Sala Palatului era împodobită sărbătorește. Pe fundalul scenei se aflau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapelele partidului și statului, și urarea: „Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“De o parte și de alta a scenei — înscrisul celor două mari evenimente istorice sărbătorite in acest an de poporul nostru : „Epoca Ceaușescu : 1965—1985 — Epoca de glorii aRomâniei socialiste" și „23 August 1944 — 23 August 1985 — sărbătoarea națională a poporului român".A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a spus :
,,Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Deschizînd adunarea festivă consacrată celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și' antiimperialistă, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală, vă rog să-mi îngăduiți să adresăm, cu nemărginită dragoste, adine respect și aleasă recunoștință, un vibrant și călduros salut celui mai iubit fiu al națiunii, strălucit revoluționar și patriot înflăcărat, militant de frunte al vieții internaționale, care slujește cu nețărmurit devotament interesele supreme ale poporului român, cauza păcii și colaborării între toate statele lumii, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sărbătorind mărețul act de la 23 August 1944, care a marcat începutul
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„Orice om de bună credință care privește la tot ce s-a realizat in patria noastră, la transformarea însăși a geografiei României 
- prin marile lucrări de construcții, de înnoire a orașelor și satelor, prin lucrările vaste de irigații, prin realizarea Canalului 
Dunăre "•Marea Neagră - poate să constate ce forță creatoare are un popor care a scuturat pentru totdeauna asuprirea și inegalitatea, 
a devenit stăpin pe bogățiile naționale, pe destinele sale și iși făurește in mod conștient propriul său viitor".
____ ____________ ___________________________ __ ______________ NICOLAE CEAUȘESCU

U
n fapt petrecut acum, in aceste zile de August aniversar : București, intrarea Mintuleasa — o stradă liniștită, la capătul căreia se află casa in care locuiește generalul-locotenent în rezervă Ion Boțea. La glasul soneriei de la intrare, fostul comandant al regimentului 34 infanterie, din Divizia a 9-a „Mărășești", supranumită, in cel de-al doilea război mondial. Divizia Mării, deschide larg ușa. Surpriză totală ! Vizitatorii — un grup de elevi însoțit de patru profesori. Copii numărind virsta de la 7 ani la 14 ani. Priviri limpezi, priviri pline de emoție.Copiii aceștia, elevi fruntași ai Școlii generale numărul 11 din orașul Roman, au hotărît ca. în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August, să-și folosească vacanta pentru a cunoaște direct, din marea carte a vieții, noua istorie și noua geografie a României socialiste. însoțiți de profesorii lor și-au început semnificativa și frumoasa călătorie de la Marea cea Mare. Itinerarul lor, pornind de la străvechiul Tomis. Un itinerar de glorioasă istorie făurită de Întregul nostru popor ridicat la luptă de Partidul Comunist Român in zilele lui August 1944 : Constanța și Agigea. Cernavodă cu podul lui Anghel Saligny, București — inima de foc a marii bătălii de nimicire a dușmanului fascist, vestitul deal Sîngiorgiu, in pragul linei ape a Mureșului — loc de legendară vitejie românească înscrisă cu litere de aur in cronica neamului nostru. Cărei — ultima brazdă de pămint strămoșesc eliberat în toamna anului 1944 din ghearele cotropitorilor hitleriști și horthyști. Drumul de luptă și glorie al Diviziei Manii. Un itinerar străbătind un vast spațiu geografic — practic întreaga țară, de la un capăt la celălalt — pe care noi, cei mai virstnici, ni-1 însușisem in școală, la virsta lor. in datele lui geografice astăzi profund schimbate. Cu greu și-au putut reprezenta, de pildă, cimpul de bătălie din nordul Constanței. înspre Mamaia, de la lacul Tașaul, sau de pe cheiurile portului sau de la porțile vestice ale municipiului, la Palas sau la Agigea. unde era amplasată faimoasa baterie de artilerie Tirpitz... Largile și neîntreruptele orizonturi arse de soare și de vintu-ri. trecute pe fostele hărți ale țării, așa cum le-am cercetat noi. cei cu părul cărunt, cu trista culoare galbenă a locurilor aride, inospitaliere, fără izvor de belșug, au astăzi alte semne convenționale de recunoaștere. La fața locului, in privirile școlarilor, mindri purtători ai cravatei roșii tivită eu scumpul tricolor, s-au oglindit la începutul călătoriei lor. impunătoarele construcții chimice și petrochimice, uzinele și fabricile de pe noile platforme ale Constantei, salba de mirifică frumusețe a stațiunilor de odihnă și balneare, care se țin lanț de-a lungul a peste 70 de kilometri de țărm românesc, impresionantul port maritim crescut în ultimele două decenii de peste trei ori. un port modem, înzestrat cu tehnică inaltă, cu forfota harnicelor nave cu tricolor la pupa, venind și ple- cind dinspre și spre vastul o- cean planetar. Au revăzut cu ochii minții scenele eroice petrecute cu 41 de ani în urmă pe cheiurile de granit, unde secera focul dușman ; scenele eroice, de fierbinte patriotism încununat cu nețărmurit spirit de jertfă al înaintașilor — părinții părinților lor — pe locul unde astăzi, in murmurul abia auzit al puternicelor motoare electrice, se ridică și Se Iasă masivele porți metalice ale ecluzei de la Agigea. punct terminus al celei mai cutezătoare- construcții a strălucitei Epoci Nicolae Ceaușescu — Canalul Dunăre — Marea Neagră : scenele eroice multiplicate înmiit pe Întregul teritoriu al țării ridicată la luptă, ca un singur om, la chemarea partidului comunist, in August 1944. Au stăruit îndelung in muzeul de istorie a Diviziei Mării, rememorind aspra, dar inăițătoarea. atit de simbolica lecție de istorie a ostașilor dobrogeni, care s-au acoperit de glorie in bătălia Mărâșeștilor, la 1917 și. apoi, peste ani, curâțind litoralul de a- celași dușman cotropitor, in August 1944. Acolo, in fața mărturiilor atit de vii ;ile eroismului românesc arzind cu intensă flacără pentru libertatea și demnitatea țării, acolo, in fața eroismului și abnegației muncitorești, care a ridicat pe temelia jertfelor supreme ale bătăliei pentru ființa neamului nostru sub soare, la fel ca pe întreg cuprinsul patriei, grandioasele monumente ale muncii constructive socialiste, făurind nepieritoare istorie nouă, schim- bind structural geografia României, imbogățind-o, replămădind-o pe potriva visului revoluționar de viață mai bună, acolo și-au îndreptat gin- dul înfiorat de emoție — legămint solemn aii tinereții lor fericite 1 —către ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. neînfricatul conducător al intregului nostru popor pe magistralele făuririi socialismului și comunismului.

T
oate acestea i le-au povestit copiii, cu vorbe cumpănite, dar pline de scinteia emoției, veteranului al cărui nume îl citiseră intre numele de luptători ai Diviziei Mării. La rindul lui. fostul soldat, unui dintre cei 14 copii ai țăranului Boțea din Viișoara Dobrogei. le-a zugrăvit drumul de luptă și de glo

rie al ostașilor și muncitorilor înarmați in încleștarea cu cotropitorul fascist în zilele lui August 1944 ; drumul de luptă și de glorie al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor îmbrăcați în haina militară, înfrățiți cu ostașii sovietici, în crîncenele bătălii pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei pîngărite de horthyști și naziști, evocînd asprele înfruntări de pe Mureș, de pe Someș, de pe Crișuri. retrăind împreună cu ei bucuria de necuprins în cuvinte a eliberării ultimei palme de pămint românesc. în zona Carei- lor, în octombrie 1944.Un grup de copia, de școlari — viitorul patriei — porniți să străbată spațiul epopeii construcției noii istorii și geografii a României socialiste, înt.rebînd și ascultînd memoria istoriei plină de nenumărate greutăți și obstacole învinse in toți acești ani de părinții lor și de părinții părinților lor. Ne alăturăm drumului lor în acest luminos August aniversar, îi însoțim, cu tot sufletul nostru, mindri de marile izbînzi ale acestor vremuri de cutezătoare ascensiuni spre progres și civilizație sculptate cu majuscule în cronica evului socialist, ev de perpetuă tinerețe creatoare a poporului nostru liber- șl stăpin pe soarta sa.Noua geografie a țării se desfășoară, în toată splendoarea ei. la scara unu pe unu în ochii copiilor și tinerilor pe care-i însoțim în emo
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ționanta lor călătorie, așa cum ău parcurs-o in orele de curs pe hărțile viu colorate ale manualelor lor. Pentru ei parcă de cind lumea silit aprinse luminile modernelor platforme ale electronicii sau ale construcțiilor de mașini din capitala țării, unde au făcut alt popas in itinerarul proiectat. La Băneasa șl Pipera, la șoseaua Giurgiului. în Bercenii ingenioșilor constructori de echipament energetic nuclear sau clasic, pe ciîmpul cartierului Militari al constructorilor de motoare electrice sau de motoare cu 'reacție pentru tînăra noastră industrie aviatică, in noile și elegantele cartiere ale Bucureștiului, pe locurile unde cu 41 de ani in urmă scurmau cu sălbăticie bombele și obuzele hitle- riștilor. Dar noi, generațiile mai virstnice, părinții și părinții părinților acestor viitori cetățeni ai României socialiste, știm bine cum arăta fața acestor locuri pentru că nu alții, ci noi înșine, însuflețiți de idealul socialist și comunist al partidului, am urcat pe schele, după ce glasul grav- al tunului a amuțit, plămădind conștienți nouă istorie și nouă geografie patriei socialiste.
U

rcăm, împreună cu tinerii noștri tovarăși de drum, fiii și fiicele noastre, pe Valea Prahovei. Pașii noștri calcă pămîntul sfint al Transilvaniei, urmînd. clipă de clipă, marșul nestăvilit al ostașilor noștri asupra cotropitorului in zilele și nopțile fără somn și fără odihnă ale toamnei de acum 41 de ani...Marile cimpuri de bătălie din Tara Birsei ne revin în memorie o dată cu ecoul salvelor vestitei Baterii albastre a muncitorilor brașoveni care sprijineau cu foc efortul eroic al ostașilor porniți în iureș la asaltul pozițiilor dușmane ; marile cimpuri de bătălie de pe Olt și Mureș, cu punctul de excepțională încleștare de la. dealul Singiorgîu, ne vorbesc despre înaltele jertfe ale celor avîn- tați in luptă cu dor nestins de libertate : marile cimpuri de bătălie de la Cluj și Huedin, de-la Păuliș și Oradea, de la Arad și TSatu Mare vin spre noi cu întreg tumultul energiilor . năvalnice ale oștirii noastre de nestăvilit in smulgerea Victoriei cu legendară vitejie... Cu legendară vitejie, care a rodit înmiit în anii petrec-uți după ultima salvă de tun vestitoare a înstăpînirii păcii. Istoria s-a scris, de atunci încoace, așa cum au visat cu ardoare cei căzuți cu fața la dușman, cu gind și faptă comuniste — orașele și satele mușcate de obuze s-au reconstruit mai min- dre. in preajma lor gravitează modernele și complexele platforme industriale ridicate în anii aceștia, îmbogățind harta economică a țării, chemind la puternică afirmare și 

realizare noi și■ noi energii umane, întinse zone ale țării, altădată sărace. uitate de lume, dar necruțate de focul războiului, care le-a făcut pentru o clipă și mai sărace, au reapărut după ce schelele construcției au fost date jos. Au reapărut cu chip strălucitor, de nerecunoscut. Apele țării au fost strinse în mari lacuri de acumulare, în mijlocul munților, cu o impresionantă desfășurare de forțe creative umane și materiale, la Argeș și la Sebeș, ia Bicaz și la Lotru și în atîtea alte locuri, silindu-le să urmeze căi subterane sfredelite pe sute și sute de kilometri în stîncă, să’ învîrtească paletele turbinelor hidroenergetice ale centralelor electrice și apoi să coboare din nou — pe Argeș, pe Bistrița, pe Olt spre turbinele altor zeci și zeci de centrale electrice, pînă în Dunăre... Dunărea însăși a fost ajutată, la Porțile de Fier, să învingă vestitele gherdapuri, topindu-le în adîncurile vastului lac de acumulare, apele în- dreptîndu-se apoi cuminți spre turbinele uriașei centrale electrice din vecinătatea Drobetei-Turnu Severin, reintrind în arterele energetice ale țării sub forma puternicelor tensiuni electrice. Acestui Iac creat de inteligența umană i se alătură astăzi pe harta României lacul in plină formare, de Ia Porțile de Fier II. a cărei centrală electrică pulsează deja, de o bună bucată de vreme, noi și noi megawați-oră de energie elec

trică. Mărețe monumente ale creației, monumentele luptei noastre revoluționare pentru o nouă viață, de libertate și ăchitate existente peste tot in această țară a păcii, a demnității celor muncitori, ca și aici, la porțile Severinului, .la cele ale Ostrovului Mare, unde i s-a spus răspicat dușmanului, cu focul puștii: „Pe aici nu se trece !“, la fel ca la Mărășești sau ca la Oituz, in anii Marii Uniri iie la 1918.Dunărea ne poate spune în continuare balada fără sfîrșit a eroismului românesc în toți anii începuți cu cel al Augustului insurecției armate. demonstrîndu-ne cit de bogat au rodit victoriile greu plătite in Înfruntarea cu dușmanul fascist pe tot cursul ei — la Calafat și la Corabia. la Giurgiu și la Oltenița, la Călărași și la Fetești... Coborim pe undele ei. pătrunzind prin moderna strungă a ecluzei de la Cernavodă, pe noul ei drum spre Mare, prin mijlocul Dobrogei. Am putea spune, exprimîndu-ne oarecum metaforic, că reinvățăm — alături de fiii și fiicele noastre, cei stăruitori, in orele de curs școlar asupra istoriei și noii geografii a tării — construind, ceas de ceas și zi de zi, noua istorie și noua geografie a patriei. Așa s-au petrecut Lucrurile și aici unde, în locul tristei văi Carasu .— vale de piatră și de mlaștină, am tăiat drum nou apelor Dunării spre Mare, a- prinzind farurile unor noi porturi fluviale la Cernavodă, Medgidia și Basarabi, hotărind nou chip și nou destin și acestui meleag al țării. Și sudul și nordul Dobrogei s-au transformat. prin munca și voința noastră, intr-o uriașă grădină, nouă geografie, dar și nouă .istorie făurite cu miini'le noastre. Aici, unde, odinioară, țarina dobrogeană țipa de sete, omul evului socialist declanșează, la soroc necesar și hotărît de el, ploi artificiale pe 400 000' de hectare. Dar cea mai impresionantă creație a lui in materia sensibilă a geografiei locului este Canalul Dunăre — Marea Neagră, construcție epocală a muncitorilor și ’ specialiștilor noștri, vorbind lumii întregi, prin însăși realizarea ei, elocvent, despre adevărata, măsură a forței industriei socialiste românești, de 100 de ori mai puternică decit in anul 1944. Aici, la Cernavodă, înainte de a intra în valea Carasu Dunării i se construiește nou și măreț arc de triumf în drumul ei spre Mare. Alături de dantelatul pod al lui Anghel Saligny crește vertiginos replica lui contemporană, la alte dimensiuni, cu alte meniri, pe potriva năzuințelor noastre de și mai bine... Și ne urmăm călătoria noastră imaginară, dar atit de reală inspirată de grupul școlarilor porniți dintr-una din cetățile de scaun ale lui Ștefan cel Mare să recitească la fața locului minunata 

istorie și noua geografie a tării în zilele celui de-al 41-lea August aniversar al libertății noastre.
A

șadar, lăsăm în urmă proaspetele curcubee de beton arcuite peste marele fluviu. în ultimii ani. Splendide „punți de trecere" spre noile praguri de civilizație ale aspirațiilor noastre. Spre ce drumuri ne îndreaptă „vocea" realității imediate care ne ajută să redescoperim geografia fizică a patriei, cu fascinantele ei transformări ?Am fi putut să urcăm pe Dunăre în sus, avînd ca bornă Cernavoda — izvorul cel mai puternic de lumină alt viitorului. Un viitor al energiei nuclearoelectrice care se zidește in prezent. Trecut, aici ? Doar trei repere în mileniile de trecut, de stră- vechime : enigmaticul și tulburătorul Gînditor de Hamangia, semn de civilizație adîncă în arhiva noastră de sub vatră. Podul lui Angliei Saligny și eroismul pentru apărarea lui în zilele fierbinți din August 1944.Și urcind așa, pe Dunăre, cu ocol spre Mare, ghidul nostru aevea ori imaginar va trebui să stăruie in zona fostelor bălți ale Brăilei peste priveliștea pămînturilor recucerite din Insula Mare. Anul 1965 este anul primei recolte în „Bărăganul dintre ape". Teritoriu de recolte agreste cuprins în marginile unui cerc de oțel împotriva puhoaielor — digul care măsoară peste 150 de kilometri.

S-a scris aici una dintre cele mai vibrante pagini de epopee, natura lăsin- du-se greu învinsă. Privită din adîn- cul de azur al cerului de vară ori bătută cu pasul, Insula — fost teritoriu acvatic de la facerea lumii — ne apare ca un uriaș cuptor în care se coace o pîine de... șaptezeci de mii de hectare.Urcăm mai departe, la Galați, unde ne așteaptă o altă pîine, .și. mai fier- , binte, de peste... 7 milioane de tone. Tone de oțel, tone ale civilizației socialiste, în vatra siderurgiei de'lă Dunăre.Fapte pe care le reține memoria noastră pentru a le transmite urmașilor urmașilor noștri : șarjele din
ții i-au avut ca oaspeți dragi pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu.Șarje de oțel — temelie pentru toate întemeierile noastre socialiste.Șarje de foc.în Augustul de foc. de acum 41 de ani, Galațiul plătea și el, scump, tributul ridicării la luptă a poporului pentru demnitatea' sa națională, pentru libertatea sa, pentru înfrîngerea fascismului. Martorii oculari povestesc că ardea ca o torță, incendiat de fasciști în retragere. O bună parte din oraș n-a mai rămas piatră pe piatră. Cei 41 de ani de efort și ideal comunist au clădit neîntrerupt și temeinic și aici, și poate nu-i deloc întimplător că, în calendarul bucuriilor noastre, momentele închinate zilei de hotar nou in istorie și marcată cu roșu de peste patru decenii, orașul și oamenii lui și le-au imaginat ca simple și tulburătoare monumente ale muncii : statuia docherului, o elice de navă, „Fructul Soarelui" și așa mai departe...
S

pre noua geografie de... alumină, de feroaliaje a Tulcei ori a Portului liber Sulina, spre noua geografie a Deltei, care renaște în acești ani, la dimensiunile unui program amplu — parte firească din grandiosul program de transformare a naturii patriei — putem călători cu vapoarele de Constanța, Galați ori Brăila, cu vapoarele de pl- tenița sau Turnu Severin, cu platformele de foraj marin pe care industria românească le trimite pe fluviu spre platoul continental. Sau mai bine să urmăm autocarul călătoriei noastre paralel cu Șiretul și Prutul. Zărim din trecere dealurile sculptate din Perienii Vasluiului — reper nou pe harta României acestor ani. Dealuri în terase, imense amfiteatre durate de mina omului, așa cum sint amfiteatrele din zona colinară a Car- paților de miazăzi, cîmpiile de rod din nisipurile Băileștiului și Beche- tului și așa mai departe.Pămîntul' țârii — atit de fierbinte apărat, iubit, udat cu sîngele eroismului în August 23 — pămîntul țării, 

eternul nostru leagăn de cintec și de dor. a fost și este in acești ani martorul și beneficiarul unui efort de geriatrie la scară națională.Munca tenace, eroică — pretutindeni intre hotarele patriei, pe urmele eroismului legendar din Augustul de foc — a născut fremătătoarele livezi din Argeș, tinerele podgorii de la poalele Vrancei și mai tinerele și viguroasele păduri de pe versanții, jefuiți cindva sălbatic, ai Carpaților. O natură generoasă se statornicește o dată cu această inedită instăpinire de fus orar al revoluției noastre. Aerul devine mai ozonat, culorile alternează emoționant de-a lungul tuturor celor patru anotimpuri, geografia țării dobindește ciștiguri nepereche ca efect direct al strădaniilor omului de naștere și renaștere a noii Românii.Iar dacă alăturăm acestor imagini vastele sisteme de irigații, durate cu deosebire in ultimii douăzeci de ■ani, și care au învățat cîmpiile române cu lecția fertilității...Dacă străbatem, o dată cu autocarul călătoriei prin țara de azi ..cu ochi frumoși", serpentinele Trartsfăgără- șanului tăiate piuă acolo, mai aproape de cer, la Lacul Bilea, sublimă frintură a lumii tăcerii urcată de natură pină dincolo de tancurile de piatră...Dacă zorim de la Unghenii de Iași și pină la Episcopia Bihorului, ori de la Sighetul Marmației pină la soarele acestei veri toride de la Calafat ori Giurgiu, urmînd drumul liniilor de înaltă tensiune : drum care urcă și coboară munți. Care vine să se încarce cu energie la Porțile de Fier I și II ori la hidrocentralele de pe riuFile interioare, care străbate cîmpiile de piine și dealurile cu livezi. Coboară în adincurile de cărbune de la Filipeștii de Pădure ori Voivozi, în Valea Jiului, sau in măruntaiele pămintului din Maramureș. Coboară in bulevardele subterane ale metroului Capitalei în care se săvîr- șesc atîtea călătorii pentru prezent și viitor. Trece pe la sondele Moineș- tiului ori Suplacului de Barcău sau Timișului. Face necesar racord la cetățile . chimiei și petrochimiei de la Pitești. Săvinești. Iași. Borzești, Craiova. Rimnicu Vilcea. Oradea. Făgăraș, Tîrnăven.i, Brazi. Midia-Năvodari, Turnu Măgurele, Tirgu Mureș, Slobozia, Arad ș.a. Dă putere din puterea smulsă apelor, cărbunelui in acești ani de monumentale ctitorii, vechilor și noilor vetre de metal ale țării — Reșița, Vlăhița, Hunedoara, Cimpia Turzii, Galați, Tirgoviște, București, Iași etc. Locuri care, la rindul lor, și-au spus și iși spun un cuvint greu în tînăra și puternica geografie economică a României anului 41 al libertății sale. Leagă noile și vechile orașe întinerite din temelii în „Epoca Ceaușescu", m răstimpul celor 41 de ani. Pulsează lumină, energie in noi și vechi sate întinerite și ele in această clapă de istorie caligrafiată in cartea de căpâtîi a neamului nostru cu litera de aur a faptei, care convertește prezentul eroic în durată. Leagă în- tr-o unică și indestructibilă voință aspirația noastră sub stindardul Partidului Comunist Român, steaua polară a existentei noastre libere și demne, nucleul de putere care acum 41 de ani atrăgea în cimpul său magnetic uriașele forțe ale poporului hotărît să-și ia soarta in propriile sale m.iini.

cardinale imaginea printr-un ce s-a

sau in la

rmind deci acest așteptat și omniprezent ghid al călătoriei prin țara de azi — strunele de energie ale magistralelor electrice ori magistralele de fier sau asfalt răspîndite ca o bogată roză a vîntu- rilor spre toate punctele ale țării — avem astfel globală, privită parcă ochean cosmic, a tot ceea născut și se naște din luptă și muncă, din jertfă și abnegație, din sacrificiu și'încredere în ziua de miine pe pămîntul nemuritor al României socialiste.Trăim timpul de apoteoză al celei mai rodnice călătorii prin timpul de istorie al patriei. Istorie căreia acum 41 de ani, la Băneasa ori Șoseaua Nordului, la Slobozia ori Porțile Severinului. la Oarba de Mureș Păuliș, pe Valea Prahovei oricimpia Bihorului, la Cărei sauMoisei, patrioții acelei veri fierbințidădeau măreție și simbol intîielor oreale revoluției noastre.Mulți din cei de atunci nu mai sint. Mulți au căzut la datorie, „pentru a țării primăvară". Ii evocăm in călătoriile noastre prin tară, le cinstim și venerăm somnul lor eroic și etern în pămintul eroic și etern al țării. Dar columna noastră de împliniri socialiste sub stindardele partidului și ale tricolorului. în -cei 41 de ani, din acest pămint de luptă, do jertfă, de eroism iși trage sevele. De aici ne luăm puterea de a clădi o lume mai bună, o țară mai mai înfloritoare, un om mai si mai încrezător in uriașa sa de a făuri istoria.Protagoniștii acestui timp ... . rodnicie fără seamăn ? Constructorii socialismului din patria noastră.Continuatorii firești ai legendarului August făuritor de a României de acum unu de ani.Făuritor de istorie și nitiv în istorie.
Paqină realizată de 
Dionisie ȘINCAN 
Die TANASACHE

bună, demn forțăde-o
istorie nouă patruzeci șiintrat defi-

Imagini de la impresionanta manifestare cultural-artistică desfășurată în Capitală - consacrată sărbătoririi zilei de 23 August și 
epocii de glorii in care s-au ctitorit monumentele socialismului care au i

i împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului 
schimbat însăși geografia României

omagiu profund adus
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI DE 23 AUGUST
Festivitatea

Urmare din pag. a II-a)i începutul anului, o productie- larfă suplimentară în valoare de 3 miliarde lei, în condițiile sporirii roductivității muncii cu 9 la sută, iță de aceeași perioadă a anului treat, economisindu-se 22 mii tone letal, 86 mii tone combustibil con- ențional și 92 milioane kWh ener- ie electrică. In agricultură au fost ?alizate în bune condiții lucrările in această perioadă, iar în inves- ții planul a fost depășit, asigurînd unerea în funcțiune înainte de ter- îen a 14 capacități de producție și area în folosință a numeroase biective urbanistice și edilitare.Toate aceste realizări se dataresc orijinului hotărîtor primit din artea dumneavoastră, mult stimate l iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, entru care, și cu acest prilej, vă xprițnăm cele mai calde mulțumiri, sigurindu-vă că oamenii muncii din ■apitală nu vor precupeți nici un fort pentru îndeplinirea exemplară planului pe acest an și pe întregul incinal, pentru înfăptuirea neabă- ită a hotărîrilor Congresului al IlI-lea al partidului".Despre semnificația zilei de 23 .ugust a vorbit tovarășul Emil •obu, membru al Comitetului Poli- c Executiv, secretar al C.C. al '.C.K.
ORDIN DE ZI

al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste RomâniaAniversăm anul acesta, la 23 August, patruzeci și unu de ani de la glorioasa victorie a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. în atmosfera de puternic elan creator cu care întregul nostru popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român. al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sărbătorit recent, cu entuziasm și aleasă simțire patriotică, împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment isțoric crucial ale cărui hotărîri cutezătoare și orientări programatice au determinat proftmde mutații în toate domeniile vieții și activității economjco- sociale din tara noastră, poporul român sțrăbătind de atunci perioada cea mai bogată în împliniri din întreaga sa existență, arcul de timp pe care cu justificată mîndrie îl numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".Această epocă de grandioase realizări, de inegalabile transformări revoluționare poartă pecetea gîndirii științifice clarvăzătoare și a acțiunii novatoare a genialului conducător al partidului și poporului nostru, Erou între eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, strălucit strateg și ctitor al României socialiste, personalitate de mare prestigiu și autoritate a vieții internaționale, militant înflăcărat pentru triumful, cauzei independenței naționale, progresului și păcii în lume, 1La cea de-a patruzeci și una aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, România se prezintă ca o țară cu o industrie puternică și modernă, cu o agricultură socialistă avansată, cu o știință și cultură înfloritoare, un stat care se bucură de înaltă prețuire pe toate meridianele globului, datorită prodigioasei activități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, marele om de stat, iubit și respectaț de întregul popor român. cunoscut și apreciat pretutindeni în lume ca un promotor neobosit al idealurilor de pace, prietenie și colaborare intre popoare.Aducînd în memorie istoricul act revoluționar de acum patruzeci și unu de ani. dăm o înaltă cinstire clasei muncitoare, revoluționarilor. patrioților și antifasciștilor, tuturor acelora care, în zilele fierbinți ale lui August 1944, au acționat cu vitejie și spirit de sacrificiu Pentru cauza libertății și independenței patriei. Cu adîncă recunoștință _ venerăm pilda eroică a ofițerilor și ostașilor români. care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea tării de sub dominația fascistă și s-au acoperit de glorie nepieritoare în lupta pentru zdrobirea armatelor naziste. De asemenea, aducem un cald omagiu eroicilor ostași sovietici care au dus greul luptelor împotriva fascismului, popoarelor din coaliția antihitleristă; luptătorilor antifasciști de pretutindeni care aU contribuit la înfrângerea dușmanului ppmun.Tovarăși soldați, gradați, maiștri militari 51 subofițeri, ofițeri șî generali. — ---■Cinstind marea sărbătoare națională de la 23 August cu succese de seamă în pregătirea de luptă și politică. în toate domeniile vieții și activității ostășești, faceți dovada înaltei voastre conștiințe politice, pa- . triotice și revoluționare, a responsabilității și abnegației cu care vă onorați nobila misiune de apărare a gliei străbune, a cauzei socialismului și comunismului pe pămîntul României !Purtînd în inimi exemplul luminos al înaintașilor, mîndrl de prezentul socialist și viitorul comunist al patriei, dăruiți-vă toate forțele înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce vă revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din opera secretarului general al partidului, ■ din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central și a activului central de partid din 24 iulie 1985, îndepliniți ireproșabil prevederile Directivei comandantului suprem al forțelor noastre armate !Consacrați-vă întreaga energie, pricepere și putere de muncă în vederea perfecționării necontenite a procesului mstructiv-educativ, potrivit cerințelor doctrinei militare românești actuale, al cărei ilustru fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizării unei calități noi. superioare. în toate domeniile și compartimentele activității armatei, ridicării măiestriei ostășești, îndeplinirii exemplare a sarcinilor în economia națională, executării întocmai a tuturor misiunilor încredințate !Mobilizați activ'de organele și organizațiile de partid și ale U.T.C., acționați in spirit revoluționar pentru ridicarea capacității combative a unităților și marilor unități, astfel încît, așa cum cere_comandantul nostru suprem, armata să fie gata în orice moment ca. împreună cu toate elementele sistemului apărării naționale, cu întregul popor, să apere cu strășnicie cuceririle socialiste, independența, suveranitatea și integritatea patriei !Cu prilejul acestei mărețe sărbători, vă adresez calde felicitări și vă urez noi și importante succese în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă sînt încredințate de patrie, partid și popor, de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu !Trăiască cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România 1Trăiască Partidul Comunist Român. în frunte cu secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu 1Trăiască patria noastră liberă și independentă. Republica Socialistă România !în cinstea acestei aniversări,

ORDON:în ziua de 23 August, la București, se vor trage, în semn de salut. 21 salve de artilerie !
Ministrul apărării naționale 

General-colonel 
CONSTANTIN OLTEANU

t V
8,00 Sub semnul marii sărbători (color)
8,10 Zi de August, zi de glorii (color). 

Muzică patriotică și revoluționară.
1,30 Demonstrația oamenilor mupeii 

din Capitală cu prilejul celei 
de-a 41-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944. Transmisiune 
directă din Piața Aviatorilor (color) 
® Cîntarea României

11,10 Documentar artistic (color). „O 
patrie de lumină". Producție a 
studioului de film TV

11.40 Partidul. Patria, Poporul (color). 
Cîntece șl versuri patriotice și re
voluționare

12,00 Românie, scumpă țară (color) — 
Melodii populare

12.40 tn parc fanfara cin ta... (color). 
13,00 Telejurnal
13.15 Album de August (parțial color) 
15,00 închiderea programului
17,00 Generația epocii Nicolae Ceaușescu 

— Tinerețe revoluționară (color) 
— reportaj

17.15 CIntec de bucurie (color). Muzică 
populară

17,30 Porti deschise unei glorioase de
veniri (color). Marile înfăptuiri 
ale prezentului în creația cineaști
lor noștri

18.15 Omagiu patriei șl partidului. Se- 
lecțiuni înregistrate la concursul 
pionieresc desfășurat la Năvodari. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor

18,45 1001 de seri
19,00 Telejurnal @ Tara tn sărbătoare
19.40 Imn pentru marele August (color). 

Spectacol literar-muzical-coregra- 
flc

50,35 Documentar artistic (color). Cei 
mal frumoși 20 de ani — Epoca 

din CapitalăAdunarea festivă s-a încheiat în- tr-o atmosferă entuziastă. în marea Sală a Palatului au răsunat îndelung urale și ovații. S-a scandat, din nou, cu însuflețire, „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. Sînt momente înălțătoare, de puternică vibrație, care exprimă nemărginita încredere a întregului nostru popor în partid, în politica sa științifică, cutezătoare, dragostea fierbinte și recunoștința față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.A fost reafirmată voința de neclintit a tuturor fiilor României ca, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, muncind cu devotament și abnegație revoluționară, să facă totul pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru a asigura progresul multilateral al României socialiste și afirmarea ei tot mai puternică între națiunile lumii ca o țară înfloritoare, independentă și suverană, liberă și demnă.Un grup de șoimi ai patriei și pionieri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.în sală, la încheierea adunării festive, au răsunat solemn acordurile imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor unire". (Agerpres)

Ceaușescu. Premieră TV. Scena
riul : Dinu Săraru și Viorel Coz- 
ma. Regia : Mircea Mureșan

21.50 Telejurnal
22,00 Flori de cîntec românesc (color). 

Romanțe și melodii îndrăgite
23,00 închiderea programului

SIMBATA. 24 AUGUST
11,00 Telex i
11,05 Sub al tării cer senin. Program 

de versuri și cîntece pionierești
11.35 Telefilmoteca de ghiozdan. „Bala

dă pentru Măriuca". Producție a 
studioului București. Scenariul : 
Călin Gruia în colaborare cu Titel 
Constantinescu. .Regia : Constantin 
Neagu. Titel Constantinescu. Pri
ma parte

12,00 Sub soare de august (color). Pro
gram susținut de formațiile mu
zicale ale Radlotelevlziunll

12.40 Film documentar. „Calea Moși
lor. trecut și prezent". Producție 
a studioului de film „Al. Sahia". 
Regla : David Reu

12.50 Muzică de promenadă cu fanfara 
reprezentativă a armatei

13.00 Zi de sărbătoare. „La sfirșlt de 
săptămînă" (color)

15.00 închiderea programului
18,00 Floarea din grădină. Emislune- 

concurs pentru tineri interpret! 
de muzică populară, etapa a IX-a

18.50 1001 de seri (color)
19,00 Telejurnal
19,20 Arc peste un timp eroic (color). 

1944 — 23 August — 1985. O stră
lucită politică de pace șl largă 
colaborare internațională

19.35 August — Columna vie a liber
tății noastre (color). Spectacol II- 
terar-muzical-coregrafic

20.15 Film artistic (color). „Un petic de 
cer". Premieră TV. Scenariul șl 

regla : Francisc Munteanu
21.30 Telejurnal
21.40 Din albumul celor mai frumoase 

melodii românești (color)
22.30 închiderea programului

DEPUNERI DE COROANECu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare, socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, joi dimineața au avut loc solemnități în 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 eroilor sovietici din Capitală.La solemnități au luat parte tovarășii Emil Bobu, Miu Dobrescu, Gheorghe Pană. Ludovic Fazekas, Constantin Olteanu, Petru Enache, Nicolae Giosan, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și guvernului, generali activi și în rezervă, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost depuse coroane de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Consiliului National al Organizației Pionierilor, Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular al Capitalei, Comitetului foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului.Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori,Companii de onoare, formate din militari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, aliniate pe platourile din fața, monumentelor, au prezentat onorul. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.La Monumentul eroilor sovietici,
Omagiu marii sărbători

Adunări în reședințele de județîn municipiile reședință de județ au avut loc adunări festive consacrate celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944. Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, membri de partid cu stagiu în ilegalitate, foști luptători pe frontul antihitlerist, conducători de întreprinderi și instituții, generați și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, muncitori și țărani fruntași, studențj și elevi.Au .luat parte, de asemenea, în. unele județe, delegații de partid din tarile socialiste vecine,Despre semnificația acestui memorabil eveniment din istoria poporului român au vorbit prim-secretari ai comitetelor județene de partid, prim-vicepreședinti ' ai consiliilor populare județene, secretari ai comitetelor județene c|e partid.Vorbitorii au evocat ipnportanța Istorică a actului de la 23 August 1944; care a marcat încununarea victorioasă a îndelungatelor și eroicelor lupte sociale și naționale purtate de poporul român pentru libertate șl neatîrnare, pentru apărarea independenței și suveranității patriei, pentru dreptul de a fi stăpîn în propria țară. Au fost evidențiate pe larg rolul hoțărîtor al Partidului. Comunist Român în organizarea, conducerea și înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis în istoria multimilenară a patriei era de profunde transformări pe calea construirii socialismului și comunismului, victoriile obținute in cei 41 de ani de libertate de harnicul nostru popor in opera de edificare a noii societăți.S-a subliniat că a 41-a aniversare a istoricului act al demnității naționale are loc o dată cu împlinirea a două decenii de la Congresul al IX- lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului a fost ales să conducă destinele patriei și poporului tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, revoluționar vizionar și patriot înflăcărat, luptător neobosit pentru înfăptuirea celor mai nobile idealuri ale poporului și înflorirea multilaterală a României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Au fost reliefate marile ctitorii durate de poporul nostru în ultimii douăzeci de ani sub strălucita conducere a secretarului general al partidului, perioada cea mai luminoasă și bogată in realizări
ANII DE GLORII Al ROMÂNIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)principiale și constructive desfășurate de partidul și statul nostru, al inițiativelor și soluțiilor românești aflate toate în consens cu marile aspirații de libertate, pace și progres social ale popoarelor.Omagiind mărețul act de la 23 August 1944, poporul român îndreaptă prinosul gindurilor și sim- țămintelor sale cele mai^alese înspre Partidul Comunist Român. Cu îndreptățire, căci partidul a fost strategul strălucit al măreței victorii de acum 41 de ani, forța care, mobilizînd și organizind energiile națiunii, le-a purtat spre istorica biruință din August 1944, dovedind cu strălucire încă o dată că este ființă din ființa poporului, că lupta lui se identifică pe deplin cu idealurile cele mai înalte ale poporului. Cu îndreptățire, căci partidpl a organizat și condus apoi lupta maselor pentru edificarea unei noi orîn- duiri pe pămîntul patriei, o orîn- duire a dreptății și justiției sociale, a libertății și demnității omului. Cu îndreptățire, căci partidul este arhitectul cutezătoarelor programe de dezvoltare economico-socială, prin a căror înfăptuire țara a progresat, cu deosebire in deceniile care au trecut de la gloriosul Congres al IX-lea, cit alții în secole. Cu îndreptățire, căci partidul este astăzi inima vie a societății noastre, centrul vital de la care iradiază lumina in vasta muncă pentru edificarea socialismului și comunismului in țara noastră, forța 

unde au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, L. I. Boiko, 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 companiilor de onoare. i

★în aceeași zi, la Cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul țării noastre în lupta împotriva fascismului au fost depuse coroane de flori din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, Ministerului Apărării Naționale, Consiliului popular al municipiului București, precum și jerbe de flori din partea pionierilor.La ceremonie au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și, al Consiliului de Stat, Dumitru Necșoiu, prim-vicepreședin- , te al Consiliului popular al municipiului București, miniștri, reprezentanți ai altor ministere, generali și ofițeri, alte persoane oficiale.Au luat parte Philip McKearney, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.O companie militară a prezentat . onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Marii Britanii și Republicii Socialiste România.După solemnitate, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere. S-a primit, apoi, defilarea companiei de onoare.
★Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, în întreaga țară au fost depuse, în cadrul unor ceremonii, coroane și jerbe de flori la monumentele și plăcile comemorative, la cimitirele eroilor români și sovietici căzuți în timpul războiului antifascist.

din întreaga istorie a României, numită cu aleasă simțire românească și profundă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".S-a relevat, de asemenea, neobosita activitate a conducătorului partidului și statului nostru dedicată cauzei păcii și colaborării între toate popoarele lumii, activitate care a adus țării și președintelui ei un remarcabil prestigiu international. Au fost subliniate inițiativele și demersurile României socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru oprirea cursei înarmărilor, și în pri- mul rind a celor nucleare, pentru trecerea la dezarmare, la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Vorbitorii au omagiat, de asemenea, personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, pentru contribuția de deosebită valoare adusă . la marile înfăptuiri obținute de poporul român în ultimele două decenii.Au fost puse în evidență transformările înnoitoare care au avut loc în toate județele în contextul impetuoasei dezvoltări economico-sociale a tării, ca urmare a politicii științifice, de repartizare judicioasă in profil teritorial a forțelor și mijloacelor de producție, politică elaborată cu clarviziune de secretarul general al partidului. S-a dat expresie, totodată, sentimentelor de înaltă recunoștință, de fierbinte dragoste ale oamenilor muncii pentru orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru in județe, pentru permanenta grijă ce o poartă dezvoltării armonioase a tuturor localităților patriei.A fost exprimată hotărirea fermă a tuturor oamenilor muncii din județele tării de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru transpunerea în viață a sarcinilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, de a-și aduce o tot mai mare contribuție Ia creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor și ridicarea necontenită ne noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.în încheierea adunărilor festive au avut loc spectacole omagiale dedicate evenimentului aniversat.(Agerpres)

care dinamizează și unește într-un mare și puternic mănunchi toate capacitățile creatoare ale națiunii socialiste române. Iată de ce, întregul popor înconjoară cu nețărmurită dragoste partidul, urmîndu-1 cu neabătută încredere, dind viață politicii sale, înfăptuind obiectivele strategiei sale de dezvoltare economico-socială. Iată de ce astăzi o realitate fundamentală a societății românești o constituie unitatea de neclintit a națiunii noastre socialiste, voința unică ce însuflețește milioanele de inimi și conștiințe de a da viață dorului, înalt : României, la trecutu-i mare, măreț viitor comunist !August 1985. Mîndru de înfăptuirile epocii socialiste și, cu deosebire, de mărețele realizări ale perioadei inaugu/ate de Congresul al IX-lea al partidului, de cînd la cîrma destinelor națiunii a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriotul revoluționar. învestit de istorie spre a înscrie în paginile sale cea mai strălucită dintre epoci — strîns unit în jurul partidului, al marelui său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român scrutează cu încredere viitorul, adine pătruns de adevărul că toate marile obiective stabilite de Congresul al XIII-lea vor deveni realitate, că prin munca sa avin- tată România va urca noi și noi trepte de civilizație și progres, că țara de mîine ne va fi mai frumoasă, mai prosperă, mai mîndră, spre binele tuturora și al fiecăruia dintre noi.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
'Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român sincere mulțumiri pentru felicitările tovărășești și cele mai bune urări transmise cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.Folosesc această ocazie pentru a împărtăși convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie frățească și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și aprofunda în continuare, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului socialist, în spiritul Înaltelor idealuri ale Tratatului de prietenie și colaborare dintre țările noastre, sețn- nat în anul 1983.Vă urez dumneavoastră, comuniștilor și poporului frate român noi realizări in îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, in lupta pentru o pace trainică și securitate in Europa și în întreaga lume.
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiultii Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului venezuelean, al guvernului și al meu personal, îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru atentele cuvinte cuprinse în mesajul dumneavoastră de felicitare primit cu ocazia sărbătoririi a 174 de ani de la declararea independentei naționale a Venezuelei. Folosesc acest prilej pentru a vă ura mult succes și a vă reînnoi sentimentele mele de apreciere și înaltă considerație;

Deschiderea expoziției de arfă plastică 
„Magistralele Epocii Ceaușescu"La Sala „Dalles" din Capitală s-a deschis, joi, expoziția de artă plastică „Magistralele Epocii Ceaușescu", dedicată sărbătorii naționale a poporului român și împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Expoziția se constituie toir-un vibrant omagiu ipe care oamenii de artă, creatorii din țara noastră ii aduc tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejui împlinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului și, totodată, ca o expresie a profundei gratitudini pentru grija pe care o poartă dezvoltării artei și culturii, propășirii vieții noaștre spirituale, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru bunăstarea și fericirea poporului, înflorirea patriei noastre socialiste.Lg vei'nisaj au participat tovarășii Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții noastre cultural-artistice.Organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, expoziția oferă, prin cele câteva sute de lucrări de piqțură, sculptură, grafică și artă, de-. corativă, semnate de artiști’ profesioniști și amatori din întreaga țară, o imagine revelatoare a dezvoltării artelor plastice românești in anii de după Congresul al IX-lea a!" partidului, în perioada de rodnice impli-

Inaugurareaîn Capitală a fost inaugurată, joi, o nouă instituție de educație și cultură — Muzeul ceramicii și sticlei — Creat din inițiativa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie,Muzeul înmănunchează, în cele 13 săli, aproape 2 000 de lucrări de artă veche și contemporană românească, europeană, orientală și extremorien- tală de mare valoare, din ceramică, porțelan și sticlă,Sălile rezervate exponatelor românești cuprind lucrări de artă, din diferite zone ale țării, datînd din perioada comunei primitive și pină in zilele noastre. Ele relevă existența multimilenară a poporului român în spațiul carpato-dunărean, gradul de Civilizație al strămoșilor noștri, geniul creator, talentul și hărnicia locuitorilor acestor meleaguri. Se remarcă, în acest domeniu, sala de arheologie, care cuprinde vechi vase de ceramică din diferite zone, numeroase alte obiecte lucrate in teh-
Din partea INFORMAȚII SPORTIVE

Consiliului de Stat
COMUNICAT

în legătură
cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală 
în zilele de 23-25 august 1985în zilele de 23—25 august 1985, autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără sot, al autoturismului.
vremea

Institutul de meteorologie si hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 august, ora 20 — 26 au
gust, ora 20. In tară : Vremea va fi 
predominant frumoasă, iar cerul va
riabil. cu unele lnnorări în vestul și 
nordul tării, unde izolat se vor semna
la averse de ploaie. însoțite de descăr
cări electrice. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 9 si 19 grade, iar 
cele maxime între 24 șl 34 grade. Pe 
alocuri, in vestul tării șl la munte, se 
va semnala ceată slabă. In București : 
Vreme predominant frumoasă, cu cerul 
variabil. Vlnt slab oină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 șl 17 grade, iar cele maxime 
între 30 și 33 grade.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela 

niri pe care o denumim cu legitimă mindrie patriotică „Epoca Ceaușescu",Cîteva mari cicluri tematice structurează ampla expoziție. Tablouri și lucrări de sculptură prezentate în centrul ansamblului se constituie intr-un omagiu adus patriei, partidului, conducătorului iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Omagiu" de Constantin Piliuță, „Vizită de lucru" de Ion Bițan și Vladimir Șetran, „Omagiu președintelui" de Constantin Nițescu, „Omagiu" de Dan Hat- manu, busturile tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu realizate de Paul Vasilescu.Compoziții de mari dimensiuni, înfățișîndu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul României socialiste moderne, în mijlocul creatorilor de bunuri materiale de Ia orașe și sate, alături de constructorii de nădejde ai țării noastre libere și prospere, sînt reunite într-o altă secțiune a expoziției, sugestiv întitulată „Arc de triumf muncii".în acești ani de prefaceri fără precedent, cînd au fost oferite condiții deosebite pentru afirmarea plenară a libertății de creație, a valorilor artistice autentice, - a ipriajs contur și un impresionant număr de lucrări dedicate, tinerei generații. înconjurat cu ’ dragoste de secretarul general ăl partidului, t o v a r ă ș u I Nicolae Ceaușescu, tineretul a cunoscut și cunoaște condiții deosebite de viață, învătătpră, muncă și creație. Relevante pentru această arie 
Muzeului ceramicii și sticleinici deosebite, care le-au asigurat dăinuirea peste secole.Exponatele ilustrează sugestiv evoluția artei ceramicii, porțelanului. și sticlei în țara noastră din cele mai vechi timpuri pină la designul industrial : de la obiectele din ceramică de Horezu sau Marginea Ia porțelanuri din secolele XVII—XIX și cele din zilele noastre, realizate cu artă, rafinament și talent de creatori din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Curtea de Argeș, cristalurile de Me- dtoș, Dorohoi sau Pădurea Neagră, pină la obiecte din faianță de Sighișoara sau Baia Mare. Se remarcă vagele, candelabrele, oglinzile, cupele, diferite figurine, serviciile de masă lucrate în tehnici și culori de o mare finețe.Maeștrii artei porțelanului din diferite zone ale țării prezintă lucrări dedicate împlinirii a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, conducătorului iubit al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în semn de profund omagiu pentru activitatea sa prodigioasă pusă în slujba prosperității patriei, bunăstării și fericirii poporului. Sînt prezentate, tot-

• Ieri a avut loc la Bistrița un joc de verificare al echipei reprezentative de fotbal care se pregătește pentru întîlnirea cu naționala Finlandei de la 28 august, din preliminariile Campionatului • Mondial. Fotbaliștii români au dispus de formația egipteană „Național-Cairo" cu 3—1 prin golurile lui Lăcătuș, Mateut și Hagi. (Gheorghe Crișan).
BOX. în sala patinoarului „23 Au- - gust", locul unde se vor desfășura campionatele mondiale de tineret (1—3 septembrie), vor continua sim- bătă (ora 17,30) și duminică (ora 10,30) reuniunile cuprinzînd meciuri de verificare ale pugiliștilor din lotul reprezentativ al României. Vor urca pe ring majoritatea boxerilor din lot, în frunte cu Daniel Măeran (categoria 57 kg), Dumitru Beșliu (75 kg), Ștefan Drișcu (67 kg), Marcel Tudoriu (51 kg). Interesant se anunță meciul de selecție dintre Ivan Lavrente și Daniel Dumitrescu la categoria cocoș (54 kg), de asemenea între Ion Pal și lorgu Caraman la categoria ușoară (63,5 kg). Conform regulamentului campionatelor mondiale, se va boxa obligatoriu cu căști de protecție. Conform aceluiași regulament : fiecare federație națională are dreptul să înscrie cite un singur pugilist la fiecare categorie. Virsta : 17—18 ani, dar nu mai au dreptul de a concura, chiar dacă se încadrează în această vîrstă, boxerii care s-au clasat în primele trei locuri la ultima ediție a J. O.
ATLETISM. Proba feminină de 800 m din cadrul tradiționalului concurs internațional de atletism de la Ziirich pentru „Marele premiu IAAF" a fost cîștigată de sportiva

Primire la primul ministru 
al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, joi, delegația de juriști din Republica Populară Chineză, condusă de Zou Yu, ministrul justiției.In timpul întrevederii au fost subliniate bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între țările șl popoarele noastre, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite Ia nivel înalt, și s-a exprimat dorința amplificării în continuare a conlucrării româno-chineze în diverse domenii de. activitate. în acest context, au fost evidențiate posibilitățile intensificării schimbului de experiență in domeniul juridic, pentru mai bună cunoaștere reciprocă, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii.La întrevedere a participat Gheorghe Chivulescu, ministrul justiției.A fost de față Yu Hongliang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.

★In perioada 15—22 august ne-a vizitat țara, la invitația Ministerului Justiției, o delegație de juriști din Republica Populară Chineză, condusă de ministrul justiției, Zou Yu. Delegația a avut convorbiri la Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Tribunalul Suprem, Asociația Juriștilor, precum și la unitățile de justiție din județele Constanta și Brașov și municipiul București. In timpul întrevederilor au fost abordate aspecte privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, ale activității de prevenire a faptelor antisociale .și popularizare a legilor, dezvoltarea și întărirea legalității socialiste în cele două țări. (Agerpres) 

tematică a artelor noastre plastice contemporane sint lucrări ca : „Omagiu" de Vasile CeJmare, „Pă- mintul copiilor" de Brăduț Covaliu, „Tovarășul Nicolae Ceaușescu și copiii" de Ion Bițan, precum și creații ale unor artiști amatori prezenți în expoziție.Cu o mare forță evocatoare sînt redate într-o altă serie de lucrări de artă plastică pagini nemuritoare ale epopeii noastre naționale pentru Înfăptuirea aspirațiilor milenare de libertate și progres ale poporului român. Tapiserii originale, precum „Alexandru Ioan Cuza" de Dimitrie Grigoraș, „Mihai Viteazu" de Liana și Gheorghe Șaru, „Evocare" de Ileana Balotă, lucrări de pictură și sculptură, ca și reproduceri după monumente realizate in ultimele două decenii stau mărturie talentului și puterii de creație a artiștilor noștri plastici, came, inspirați permanent de exemplul secretarului general al partidului, au realizat opere valoroase, pe măsura timpului măreț pe care îl trăim.In ansamblul său, prin mijloacele specifice artei, expoziția se face ecoul marilor izbînzi ale poporului nostru în anii construcției socialismului, al sentimentelor sale de miiirlrie patriotică și. profundă dragoste pentru ctitorul României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl’, partidului, președintele Republicii, de ale cărui nume și activitate neobosită sint indisolubil legate nepieritoarele realizări ale ultimelor două decenii. (Agerpres) 
odată, lucrări care aduc un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, contribuției sale inestimabile la opera de construire a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Sălile consacrate artei europene, orientale și extremorientale reunesc tapiserii, obiecte din faianță, porțelanuri și cristaluri din diferite epoci, provenind din Japonia, China, Italia, Franța, Germania, Austria, Anglia, Iran, Turcia, Olanda, Cehoslovacia, Rusia și din alte țări — piese de un inestimabil interes documentar și o valoare artistică autentică.•La manifestare au luat iparte tovarășii Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Execd- tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Suzana Gâdea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Richard Winter, membru supleant ai Comite- ■frui'ui Politic Executiv ai C.C. âl P.C.R., ministrul industrializării lemnului și materialelor de construcții, reprezentanți ai vieții culturale șl artistice. (Agerpres) 

româncă Fița Lovin, cu timpul de l’56”71/100, urmată de Jarmila Kra- tochvilova (Cehoslovacia) — 1’56” 72/100, Doina Melinte (România) — l’57”12/100. In proba feminină de 1 milă, atleta româncă Maricica Puică s-a clasat pe locul doi, stabilind un nou record european cu 4’17”33/100. Victoria a revenit sportivei americane Mary Decker-Slaney, cu 4’16” 71/100 — rezultat ce constituie un nou record mondial al probei. La aruncarea greutății a terminat învingătoare Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.) — 20,23 m, urmată de Helena Fibin- gerova (Cehoslovacia) — 20,04 m, Mihaela Loghin (România) — 19,90 m.
VOLEI. în turneul de volei din cadrul Spartachiadei armatelor prietene de la Wroclaw, echipa României 

a întrecut cu scorul de 3—1 (15—11, 5—15, 16—14, 16—14) selecționata Cehoslovaciei. Alte rezultate : Bulgaria — R. P. D. Coreeană 3—0 ; U.R.S.S. — Angola 3—0.
FOTBAL. • La stadionul „Parc des Princes" din Paris s-a disputat prima ed.iție a „Cupei intercontinentale" la fotbal între selecționata Franței (campioana Europei) și reprezentativa Uruguayului (campioana Americii de Sud). Fotbaliștii francezi au obținut victoria cu scorul de 2—0 (1—0), prin golurile înscrise de Rocheteau (min. 5) și Tourâ (min. 56). ® în etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Iugoslaviei, echipa Vardar Skoplie, viitoarea adversară a formației Dinamo în „Cupa U.E.F.A.", a pierdut cu 0—3 meciul disputat în deplasare cu echipa Osi- jek. G în meci amical, Suedia — Polonia 1—0 (0—0).
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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 RomâniaStimați tovarăși,Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român — cea de-a 41-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. transmit Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și_ Guvernului Republicii Socialiste România, comuniștilor și întregului popor frate român felicitări cordiale și cele mai bune urări.Insurecția armată de la 23 August 1944, înfăptuită de forțele patriotice ale României in frunte cu comuniștii in condițiile ofensivei victorioase a Armatei Sovietice, ale zdrobirii trupelor germano-fas- ciste în cursul operației Iași — Chișinău, a condus la înlăturarea dictaturii militaro-fasciste din țară. în soarta poporului român s-a produs o cotitură radicală, care a deschis calea spre transformări profunde politice și social-economice.Sub conducerea partidului comunist, oamenii muncii români în strînsă colaborare cu popoarele Uniunii Sovietice și ale altor țări frățești au obținut în anii de după război succese însemnate, trans- formînd țara într-un stat socialist cu o economie diversificată, cu o știință și cultură dezvoltate. Oamenii sovietici se bucură sincer de rezultatele obținute de clasa muncitoare română, de țărănime și intelectualitate în toate domeniile de activitate.O imensă cucerire o constituie relațiile de alianță dintre țările noastre care cunosc o dezvoltare continuă. Acestui scop servește în mod sigur și constant Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, guvernul sovietic, fidele principiilor încercate ale marxism-Ieninismului, internaționalismului socialist, întotdeauna au promovat și vor promova și în viitor consecvent linia consolidării și extinderii multilaterale a conlucrării partidelor și țărilor noastre pe plan politic, economic și în alte domenii, atit pe bază bilaterală, cîț și în cadrul Tratatului de la Varșovia și C.A.E.R.La atingerea acestor scopuri trebuie să contribuie realizarea înțelegerilor convenite la convorbirile conducătorilor de partid și de stat ai U.R.S.S. și Republicii Socialiste România.Complexitatea și încordarea situației actuale din lume, cauzată de tendința imperialismului, și în primul rind a celui american, în goana pentru dominația mondială; de a rupe echilibrul militaro- strategic, de a escalada cursa înarmărilor, de a o transfera în spațiul cosmic, de a slăbi prin toate mijloacele comunitatea statelor socialiste, fac necesară întărirea pe mai departe a unității și coeziunii țărilor frățești. împreună cu acestea Uniunea Sovietică va face și pe mai departe totul pentru întărirea securității, menținerea și consolidarea păcii generale. Hotărîrea de a urma această linie a fost confirmată la întîlnirea la nivel înalt de la Varșovia, din aprilie 1985, a conducătorilor de partid și de stat ai țărilor Tratatului de la Varșovia.De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă dorim dumneavoastră, comuniștilor, oamenilor muncii români îndeplinirea cu succes a sarcinilor de edificare a societății socialiste dezvoltate, stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. și ne exprimăm convingerea că conlucrarea dintre P.C.U.S. și P.C.R., prietenia și colaborarea multilaterală dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România se vor întări și dezvolta și în viitor spre binele popoarelor țărilor noastre, în interesul socialismului și păcii.

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

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România; Stimați tovarăși,Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de^ Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al poporului bulgar și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român felicitări cordiale și cele mai calde urări.Prin înfăptuirea insurecției armate sub conducerea Partidului Comunist Român, în condițiile ofensivei victorioase a armatei sovietice și înfrîngerii totale a armatelor hitleriste în operațiunea Iași — Chișinău, a fost răsturnat regimul dictaturii militarist-fas- ciste și deschisă calea poporului român spre edificarea socialismului, Participînd la lupta împotriva fascismului hitlerist, alături de armata sovietică, armatele române au contribuit la victoria definitivă asupra Germaniei hitleriste, împlinirea a 40 de ani de la această victorie glorioasă fiind celebrată nu demult de către întreaga omenire progresistă.In decursul celor 41 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist, oamenii muncii din România au realizat grandioase transformări politice și social-economice. Avînd ca sprijin prietenia și colaborarea strînsă cu U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român, România s-a transformat într-un stat industrial-agrar cu o puternică industrie modernă și o dezvoltată agricultură socialistă. Ne bucurăm sincer de succesele remarcabile obținute de România in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Avem convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și adinei în continuare pe baza principiilor marxist-leniniste și internaționalismului socialist.în condițiile situației internaționale încordate, provocată de cursul agresiv al imperialismului american și N.A.T.O., Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România depun eforturi pentru consolidarea în continuare a unității țărilor socialiste, pentru extinderea colaborării acestora pe plan mondial, pentru menținerea păcii și preîntîmpinarea catastrofei nucleare.Vă rugăm, scumpi tovarăși, să primiți urările noastre cele mai sincere pentru noi și mari succese în construirea socialismului, pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, spre binele poporului frate român, în interesul cauzei păcii și socialismului în Europa și în lume.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial și al Guvernului Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, oamenilor muncii din România felicitări și bune urări, cu prilejul sărbătorii naționale, a 41-a aniversare a eliberării țării.Partidul și guvernul nostru năzuiesc sincer și constant spre dezvoltarea colaborării dintre cele două țări în toate domeniile de activitate, pe baza ideilor marxism-Ieninismului și solidarității internaționaliste, în interesul general al țărilor și popoarelor noastre. al socialismului, progresului social și păcii.Cu ocazia sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, poporului român noi succese în edificarea socialismului, consolidarea securității internaționale și in lupta comună pentru apărarea păcii.

JÂNOS KÂDÂR
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 41-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 vă adresăm dumneavoastră și Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român cele mai calde felicitări de sărbătoare.. Insurecția armată din 23 August 1944, condusă de Partidul Comunist Român, răsturnînd dictatura militaro-fascistă și dominația reacționară burghezo-moșierească, a deschis o pagină nouă în istoria României și a adus o contribuție importantă la victoria războiului antifascist mondial.în decursul celor peste 40 de ani, înfățișarea României s-a schimbat radical, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a obținut realizări remarcabile în toate domeniile construcției socialiste. Astăzi, România a devenit un stat socialist cu o industrie puternică și o agricultură modernă. România, promovînd neabătut o politică externă independentă și de sine stătătoare, depune eforturi susținute pentru apărarea principiilor juste în relațiile interstatale și pentru dezvoltarea activă a raporturilor de prietenie cu toate țările, avînd un rol tot mai important în lupta împotriva cursei înarmărilor și pentru salvgardarea păcii in Europa și în lume. Poporul chinez urează din adîncul inimii poporului român să obțină necontenit victorii tot mai mari în înfăptuirea programului grandios elaborat la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Constatăm cu satisfacție că tn ultimii ani relațiile dintre cele două partide, țări și popoare ale noastre au devenit și mai strînse, iar prietenia profundă și colaborarea multilaterală dintre China și România au cunoscut o dezvoltare continuă. Relațiile de prietenie și colaborare dintre China și România au trecut prin încercările viitorilor istoriei, așa incit întărirea și dezvoltarea necontenită a acestor relații nu corespund numai intereselor fundamentale ale celor două popoare, dar sînt și în avantajul cauzei păcii și progresului in lume. Poporul chinez va depune ca întotdeauna propriile sale eforturi pentru dezvoltarea permanentă, stabilă și multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare dintre China și România.Dorim Republicii Socialiste România înflorire și prosperitate, iar poporului român fericire.

HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
( Premierul Consiliului de Stat

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 41-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă; din România îmi oferă prilejul de a vă adresa, In . numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al meu personal, cele mai calde felicitări și salutări frățești, dumneavoastră, prieten apropiat, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român..După victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, poporul român — devenit cu adevărat stăpîn pe destinele sale — a exercitat cu fermitate puterea politică în stat și în societate și a desfășurat o luptă energică pentru dezvoltarea independentă a țării și făurirea unei vieți noi.în prezent, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român in frunte cu dumneavoastră, poporul român a transformat țara sa intr-un stat industrial-agrar dotat cu o industrie puternică și modernă și o agricultură socialistă care se dezvoltă multilateral.Poporul nostru se bucură sincer de realizările strălucite obținute de România în toate domeniile vieții economice și sociale și iși exprimă solidaritatea sa fermă cu eforturile dumneavoastră consacrate asigurării păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Sînt încredințat că relațiile tradiționale de prietenie și colabo-' rare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor aprofunda și dezvolta continuu, in spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul in- tîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut în anul trecut la București.Folosesc această ocazie pențru a vă adresa dumneavoastră și poporului român sincere urări de mari succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. ]
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, al celei de-a 41-a aniversări a eliberării, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, transmitem poporului frate român, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal urări și salutări cordiale.Poporul polonez apreciază în mod deosebit succesele oamenilor muncii din România, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român, în construirea socialismului, în activitatea de dezvoltare multilaterală a patriei lor.Constatăm cu satisfacție consolidarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre statele și popoarele noastre, izvorîte din idealurile comune ale marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist, din bogate tradiții istorice.Sintem convinși că întărirea continuă a unității și coeziunii statelor comunității socialiste, in cadrul alianței politice de apărare — Tratatul de la Varșovia — și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, reprezintă factorul hotăritor al păstrării și menținerii păcii în Europa și în lume.în această zi de sărbătoare vă urăm dumneavoastră, stimați tovarăși, poporului frate român realizarea cu succes a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, noi succese pe calea dezvoltării multilaterale a României socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă adresez cu deosebită satisfacție dumneavoastră, Consiliului de Stat și poporului român prieten cele mai cordiale felicitări din partea poporului și naționalităților Iugoslaviei, a Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și a mea personal, precum și cele mai bune urări de dezvoltare multilaterală continuă a tării dumneavoastră șj noi succese în construcția socialistă.As dori să subliniez, și cu acest prilej, importanța pe care o acordăm dezvoltării relațiilor tradiționale de prietenie și bună vecinătate și colaborării tot mai ample și reciproc avantajoase dintre cele două țări socialiste ale noastre, văzînd în aceasta și contribuția Iugoslaviei și României la o mai bună înțelegere și colaborare în Europa și în lume.

RADOVAN VLAIKOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii Democrate Germane, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, guvernului și întregului popor român cele mai cordiale salutări și cele mai bune urări cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, cea de-a 41-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România.23 August 1944 a inaugurat un nou capitol de mare însemnătate în istoria poporului român. în alianță cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state socialiste frățești s-au deschis perspectivele unei dezvoltări democratice și socialiste. Ne bucură că în toată această perioadă oamenii muncii din România, sub conducerea hotărîtă și înțeleaptă a Partidului Comunist Român, au îndeplinit cu consecvență multiplele sarcini ale dezvoltării socialiste, ob- tinind în prezent mari succese in transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Prin recenta prelungire a valabilității Tratatului de la Varșovia, Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România au reafirmat că văd în întărirea unității și coeziunii comunității statelor' socialiste o premisă esențială a succesului luptei lor pentru pace și securitate.Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România militează împreună cu celelalte țări socialiste împotriva politicii imperialiste de intensificare a înarmărilor și confruntare care amenință viata omenirii. împotriva încercării celor mai agresive cercuri ale imperialismului de a opri progresul social și de a da înapoi roata istoriei. Țările noastre se află într-un front cu toți cei care, în interesul păcii și securității, acționează pentru a opri cursa înarmărilor pe Pămînt și a nu permite extinderea ei în Cosmos.Constatăm cu deosebită satisfacție că desfășurarea șl rezultatele vizitei oficiale de prietenie a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România în Republica Democrată Germană. în luna mai a acestui an, au confirmat din nou strînsa solidaritate și colaborarea noastră frățească, dînd noi impulsuri dezvoltării lor viitoare. Sintem profund convinși că relațiile trainice dintre statele noastre în toate domeniile se vor adinei și amplifica în continuare, atît în interesul ambelor noastre popoare, cît și al cauzei generale a socialismului și păcii.Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștilor și întregului popor român în continuare mari succese în realizarea înaltelor obiective ale edificării orînduirii socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. împreună cu salutările noastre frățești, vă transmitem cele mai bune urări de sănătate si fericire personală.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al Zilei naționale a țării dumneavoastră, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre. în numele guvernului, al poporului indian și al meu personal, cele mai calde felicitări și urările cele mai bune.Sintem convinși că raporturile cordiale și prietenești, precum și cooperarea fructuoasă existentă intre cele două țări ale noastre vor continua să se întărească, în interesul popoarelor noastre.Vă rog să acceptați. Excelență, cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră și pentru progresul continuu al poporului român prieten.
GIANI ZAIL SINGH

Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea șă prezint Excelenței Voastre. în numele națiunii turce și al meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de prosperitate poporului român.Folosesc acest prilej pentru a afirma convingerea mea că relațiile de prietenie între Turcia și România se vor dezvolta în continuare in interesul ambelor noastre țări. Vă încredințez că păstrez cele mai bune amintiri de la ultima mea vizită în frumoasa dumneavoastră tară.
KENAN EVREN

Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale /
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste România. în numele poporului brazilian și al meu personal vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.
JOSE SARNEY

Președintele
Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejui aniversării zilei eliberării României, am plăcerea de a vă exprima. în numele poporului și guvernului peruan, cît si în numele meu personal, cele mai cordiale felicitări. Formulez urări de reînnoire a eforturilor in favoarea păcii internaționale, pentru întărirea relațiilor existente intre cele două țări ale noastre, pentru prosperitatea nobilului popor român și fericirea personală a Excelenței Voastre.
ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

I Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă domnule președinte,„ Cu ocazia Zilei naționale a României îmi face deosebită plăcere să vă transmit felicitările mele personale, iar în numele poporului american cele mai calde urări de succes, prosperitate și pace poporului român.Cu sinceritate,
RONALD REAGAN

Președintele Statelor Unite ale Americii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări prietenești cu ocazia sărbătoririi celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională a tării dumneavoastră prietene, care a înfăptuit sub înțeleaptă dumneavoastră conducere remarcabile realizări pe calea progresului și bunăstării.Doresc și cu acest fericit prilej să exprim Excelenței Voastre aprecierea noastră pentru eforturile sincere pe care le depuneți în direcția întăririi premiselor de realizare a unei păci juste și globale în Orientul Mijlociu, precum și prețuirea noastră față de relațiile strînse ce leagă popoarele noastre prietene. Vă asigur totodată, că sintem ferm preocupați de întărirea acestor raporturi’ în diferite domenii. în interesul comun al celor două țări, al cauzei securității și păcii internaționale.Vă rog să primiți, dragă prietene, un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten continuu progres și prosperitate.Cu deosebită stimă si considerațiune.
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă transmit urările mele cele mai bune pentru un viitor fericit al poporului român în pace și bunăstare și pentru fericirea dumneavoastră personală.Vizita dumneavoastră la Bonn, de care îmi amintesc cu plăcere, a relevat importanța mare pe care ambele noastre țări o acordă- relațiilor noastre. Realizările obținute în cadrul colaborării fructuoase dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România îmi întăresc convingerea că relațiile dintre țările noastre vor contribui și pe viitor la asigurarea păcii in Europa, că ele se vor dezvolta șl pe mai departe pozitiv spre binele cetățenilor noștri.
RICHARD VON WEIZSĂCKER

Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale, doresc să exprim. în numele poporului italian, cele mai călduroase și sincere urări pentru viitorul prosper al poporului român și pentru fericirea Excelenței Voastre.
FRANCESCO COSSIGA

Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adresez Excelentei Voastre felicitările mele sincere. împreună cu cele mai bune urări pentru ’fericirea dumneavoastră personală si pentru un viitor fericit al poporului român.
RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDin partea guvernului și poporului indonezian, precum și a mea personal, am plăcerea să adresez Excelentei Voastre caldele mele felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.Fie ca relațiile cordiale și cooperarea existente între țările noastre să continue să se dezvolte în anii ce vor veni.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră personal, iar pentru poporul român, urări de progres și prosperitate continuă,
SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericitei aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului român salutări și felicitări cordiale. în numele guvernului și al poporului pakistanez, precum și al meu personal.Sînt sigur că raporturile de strînsă prietenie și cooperare rare există atit de fericit între cele două țări ale noastre vor continua să se întărească in viitor, in folosul reciproc al celor două popoare.Folosesc acest prilej pentru a ura Excelentei Voastre sănătate și fericire, iar poporului român, progres continuu și prosperitate.
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătoririi victoriei revoluției de eliberare națională a țării dumneavoastră prietene, am plăcerea să vă transmit, în numele meu personal și al poporului Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire. Doresc poporului român progres și prosperitate.
Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții
de la 1 Septembrie

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCti ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre, în numele Irakului și al meu personal, sincere felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten, progres și bunăstare.Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre sa se dezvolte continuu.
SADDAM HUSSEIN

Președintele Republicii Irak
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MANIFESTĂRI CONSACRATE SĂRBĂTORII NATIONAIE A POPORULUI ROMAN
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Frontului toate or- in

„Tineretulîn acest

La spectacolul omagial de pe stadionul „23 August" din Capitală

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Vocația constructivă, voința fermă a României socialiste
9 *9

PA CE IN EUROPA, PA CE IN L UME

Luindu-și soarta tn propriile 
miini o dată cu istoricul act de 
la 23 August 1944, aducind o 
contribuție deosebit de impor
tantă la infringerea fascismului, 
poporul 
victorie 
riște, 
forțele, 
in vederea preîntâmpinării unei 
noi conflagrații mondiale. In 
toți cei 41 de ani care au 
trecut de atunci, România, ca 
stat angajat in înfăptuirea unor 
profunde transformări revolu
ționare, In construirea socialis
mului. a acționat neabătut 
pentru asigurarea păcii in Euro
pa și in intreaga lume.

O intensitate fără precedent a 
cunoscut activitatea desfășurată 
in acest sens de România socia
listă după Congresul al IX-lea 
dl partidului, cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus cu vi
goare in evidență adevărul că 
problema fundamentală a epo
cii noastre o constituie apă
rarea păcii, salvarea omenirii de 
pericolul unui dezastru nuclear, 
asigurarea dreptului ■ suprem al 
oamenilor, ăl popoarelor la exis
tență liberă, la viață.

In lumina acestei realități 
esențiale, traducind în viață 
concepțiile și orientările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, parti
dul și statul nostru au elabo
rat o cuprinzătoare strategie a 
păcii, concretizată intr-tln an
samblu unitar de propuneri, ini
țiative și demersuri constructi
ve, menite să contribuie la îm
plinirea aspirațiilor vitale ale 
oamenilor — de a trai intr-o 
lume fără arme și războaie, a 
înțelegerii și conlucrării pașni
ce — aspirații care, in condi
țiile ' de astăzi, ' ău devenit un 
imperativ al înseși supraviețui
rii omenirii, al menținerii vieții 
pe planeta noastră.

român, după marea 
a coaliției antâhitle- 

și-a . consacrat . toate 
întreaga energie luptei

Apărarea păcii constituie problema fundamentală a epo 
cii noastre, un imperativ vital pentru toate națiunile lumii 
și, îndeosebi, pentru popoarele din Europa, unde s-a acu 
mulat un uriaș arsenal de arme și continuă să se ampla 
seze noi rachete nucleare și mijloace de distrugere în masă. 
Trebuie să se facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare, care amenință destinele civilizației, însăși existența 
omenirii !“

Cu 41 de ani in urmă, la 23 August 1944, pe în
tinse zone ale globului războiul mai făcea incă ra
vagii, bubuiau tunurile, continuau să explodeze 
bombele. Chemind viguros întregul popor la lupta 
pentru infringerea hitlerismului, la războiul just de 
eliberare națională, P.C.R. a subliniat incă de 
atunci, in spiritul concepției sale revoluționare, ca 
unul din obiectivele sale fundamentale înfăptuirea 
dezarmării - activitatea desfășurată in acest sens 
luind o amploare deosebită după Congresul al 
IX-lea. României socialiste, respectiv președintelui 
țării le revine meritul de a fi elaborat un program 
cuprinzător, multilateral și realist de acțiuni, care 
prevede, intre altele :® Sistarea producției de arme nucleare, trecerea la reducerea treptată a stocurilor existente pină la lichidarea lor totală și interzicerea definitivă a tuturor armelor nucleare, precum și a celorlalte arme de distrugere în masă ;• Oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa și a contramă- surilor Uniunii Sovietice, pe durata tratativelor sovieto-americane de la Geneva, realizarea unor

înțelegeri grabnice în cadrul acestor tratative, care să ducă la retragerea tuturor rachetelor existente in Europa și eliberarea treptată a continentului de orice arme nucleare ;• Crearea de zone denuclearizate în Balcani, in Europa de nord și în alte regiuni ale continentului;
6 încetarea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic și reglementarea folosirii acestuia in scopuri pașnice. Națiunile Unite să-și asume răspunderea realizării unui tratat internațional cu privire la spațiul cosmic ;• înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1985 și, ulterior, reducerea lor anuală cu 5—10 la sută ; încheierea unor acorduri pentru reducerea, chiar în anul acesta, cu 10 la sută a efectivelor trupelor aparținind celor două alianțe militare din. Europa, ca și ale altor țări, țara noastră pronunțîndu-se pentru adoptarea unor inițiative unilaterale de către țările socialiste în această direcție, ceea ce ar fi de natură să demonstreze voința lor de pace și ar determina și celelalte țări să le urmeze exemplul ;• Trecerea la reducerea armamentelor clasice, în cadrul unui proces de la simplu la complex, intr-o viziune de perspectivă, care să conducă, in final, la dezarmarea generală și totală. MM EDUCAREA POLITICII DE FORȚA!

Atît prima, cit și a doua conflagrație mondială 
au izbucnit in Europa, in lumina idealurilor pentru 
care a luptat chiar de la crearea sa - socialismul 
și pacea fiind de nedespărțit - partidul nostru, de
venit după 23 August 1944 forța politică conducă
toare a statului, a acționat consecvent pe arena 
internațională pentru ca Europa, străvechi leagăn 
de civilizație, să fie ferită de noi asemenea tragedii. 
Mai ales după 1965, România a desfășurat și des
fășoară o activitate intensă, caracterizată printr-o 
mare bogăție de inițiative și idei novatoare, pentru 
făurirea unei Europe unite, a securității, înțelegerii 
și colaborării.• încă în toamna anului 1965, anul Congresului al IX-lea, o importantă propunere românească și-a găsit materializare în adoptarea de către Adunarea Generală a. O.N.U. a rezoluției : „Măsuri 
pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bimă-vecinătațe între statele europene apar- 
ținind unor sisteme economice și sociale diferite".® Chemarea de a se trece la pregătirea unei 
conferințe generai-europene a fost lansată în 1966. 
de la București, prin Declarația Comitetului Po

litic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.• România a avut o contribuție substanțială la 
pregătirea, desfășurarea și încheierea cu succes 
a primei conferințe pentru securitate și cooperare 
în Europa, Actul final de la Helsinki, încheiat în 1975, conținijid numeroase idei preconizate de România ; de asemenea, țara noastră a avut un rol din cele mai active la desfășurarea reuniunilor ge- 
neral-europene de la Belgrad și Madrid.

0 România, a depus eforturi susținute pentru 
convocarea Conferinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și pentru dezarmare 
în Europa, propunînd un program amănunțit de măsuri, intre care :— notificarea prealabilă a manevrelor militare și a mișcărilor de trupe și armamente de amploare, renunțarea la manevre militare internaționale de-a lungul frontierelor dintre state ;. — .restringerea unor activități militare de natură să afecteze Încrederea și securitatea statelor, cum sint, îndeosebi, activitățile militare din apropierea frontierelor naționale ale altor state și din alte zone sensibile ale continentului european ;— măsuri pentru consolidarea în continuare a angajamentului statelor de a nu recurge la forță sau la amenințarea cu forța in relațiile reciproce.

Retrospectiva perioadei ce a trecut de la 23 Au
gust 1944 ți, îndeosebi, a anilor de după Congresul 
al IX-lea pune cu putere in evidență activitatea 
neobosită desfășurată de România pentru abolirea 
vechii politici imperialiste, de forță și dictat, pentru 
soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, 
a diferendelor dintre state și respectarea strictă a 
principiilor noi de relații interstatale, țara noastră 
considerind că înfăptuirea acestor deziderate con
stituie cerințe majore ale asigurării păcii, înțelegerii 
și colaborării.• în baza unei inițiative a României, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în 1972 rezoluția privind „Creșterea rolului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea cooperării .între toate statele și în pro
movarea normelor de drept internațional in rela
țiile dintre state".• Documentul prezentat ’’de .(ara noastră în 1975 
„Poziția României cu privire la îmbunătățirea și 
democratizarea activității O.N.U., la întărirea ro
lului său în realizarea colaborării între toate sta-

Pornind de la rolul popoarelor ca factor hotăritor 
al întregii dezvoltări istorice, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au îndemnat și îndeamnă per
manent la intensificarea tot mai puternică a acțiu
nii unite a popoarelor de pretutindeni pentru opri
rea cursului primejdios spre o catastrofă nucleară, 
pentru salvgardarea păcii și reluarea politicii de 
destindere și colaborare in lume. In acest sens, 
poporul nostru se manifestă ca una din forțele cele ■ 
mai active ale marii mișcări antirăzboinice de pe 
intreaga planetă.• Răspunzînd chemărilor înflăcărate ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pe întreg cuprinsul patriei au avut loc în ultimii ani ample mitinguri, adunări populare, marșuri ale păcii ; Apelul poporului român însumînd 18 milioane de semnături și adresat celei de-a doua sesiuni speciale a O.N.U. consacrată dezarmării a constituit o grăitoare voinței de pace a României socialiste.

• Chemarea Consiliului Național al 
Democrației și Unității Socialiste cătreganizațiile componente ale F.D.U.S., adoptată prima jumătate a acestui an, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, și-a găsit grăitoare ex-

o nouă și viguroasă manifestare a voinței de pace 
a poporului român

în numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate noi acțiuni 
consacrate marii sărbători a poporului român — ziua de 23 August, 
precum și împlinirii, anul acesta, a ' 
Congres al P.C.R.

două decenii de la cel de-al IX-lea

tcle, fără deosebire de orînduire socială, a unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice" s-a bucurat de o largă audiență internațională.
- 0 Din inițiativa României, împreună cu state, a fost creat Comitetul special pentru 
O.N.U. și întărirea rolului organizației.® La propunerea României, pentru primape ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. au fost înscrise punctele privind „Reglementarea paș
nică a diferendelor dintre state" și „Dezvoltarea și 
întărirea bunei vecinătăți intre state".

0 în 1982, la propunerea României, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat „Declarația privind 
reglementarea pașnică a diferendelor interna
ționale".

0 în atenția O.N.U. se află in continuare documentul de lucru prezentat de țara noastră in 1983 privind crearea unei Comisii permanente pentru 
bune oficii, mediere și conciliere, in scopul reglementării diferendelor și tre state.© La Conferința de propus încheierea unui 
nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța.

presie in noi și viguroase acțiuni pentru pace, în plină desfășurare, ale oamenilor muncii de la orașe și sate, ale tuturor locuitorilor țării.
O Comitetul național român „Oamenii de știință

și pacea", de sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a desfășurat și desfășoară o rodnică activitate pentru mobilizarea savanților și cercetătorilor in vederea opririi cursei înarmărilor, folosirii cuceririlor științei și tehnicii numai in scopuri pașnice.® Tinerii patriei noastre participă în mod activ, alături de întregul popor român, la acțiunile pentru înlăturarea pericolului de război, la promovarea politicii de destindere și securitate, marșurile și mitingurile desfășurate sub genericul 
României dorește pacea" inscriindu-se sens ca manifestări de larg răsunet.

• Apelul pentru dezarmare și pace
lui Democrației și Unității Socialiste adresat partidelor și organizațiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor europene, din Statele Unite ale Americii și din Canada s-a bucurat de cel mai amplu ecou, fiind apreciat ca încă o contribuție de preț la unirea .eforturilor generale pentru preîntâmpinarea unui război, pentru asigurarea dezvoltării pașnice a omenirii.

Grupaj realizat de Al. CAMPEANU si P. STANCESCU

MOSCOVA 22 — Trimisul Ager- preș, M. Chebeleu. transmite : în sala coloanelor a Casei sindicatelor din Moscova a avut loc, joi. o adunare festivă a reprezentanților oamenilor muncii din capitala sovietică.In prezidiul adunării au luat loc B. I. Iazkuliev,. '.vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., I. P. Riabov, vicepreședinte al. Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Konotop, prim-secre- tar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii ’centrale , a Asociației . de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), alte persoane oficiale, reprezentanți ai oamenilor muncii din Moscova.In prezidiu se aflau, de asemenea. ambasadorul României . în Uniunea Sovietică și membrii delegației Asociației de prietenie româno-sovietică.Au fost intonate imnurile de stat ale României și Uniunii Sovietice.în cuvintările rostite. S.M. Ko- lomi.n. prim-vicepreședinte al Sovietului orășenesc Moscova, vicepreședinte al conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, și ambasadorul României au subliniat in'semnătatea evenimen-

tuluiera aniversat care a inaugurat unor profunde transformări politice, economice, sociale și culturale și a. deschis calea înfăptuirii aspirațiilor seculare de libertate și progres ale poporului român, a edificării societății socialiste pe pămintul românesc. Au fost evocate Împrejurările istorice în care poporul român a înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, organizată și condusă de P.C.R., ieșirea Roniâniei din războiul anti- sovietic, întoarcerea armelor împotriva Germaniei fasciste, mobilizarea întregului popor român și a forțelor sale armate la lupta pentru eliberarea deplină a teritoriului țării, contribuția României alături de Uniunea Sovietică, de coaliției antihitleriste, la finală asupra Germaniei _________In legătură cu etapele istorice parcurse de România in anii care au trecut au fost reliefate îndeosebi succesele remarcabile obținute de poporul român în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., partidu- tovarășul

țiate activitatea prodigioasă internațională desfășurată de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în slujba păcii și colaborării între popoare.S-a subliniat că o înrâurire determinantă asupra dezvoltării mereu ascendente a relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică, pe baze reciproc avantajoase, a colaborării dintre cele două țări și popoare o exercită legăturile de strânsă solidaritate militantă dintre P.C.R. și P.C.U.S.. întâlnirile româno-sovietice la cel mai înalt nivel.Adunarea festivă a fost urmată. de un spectacol susținut de artiști din Moscova.
forțele victoria fasciste.

de. cind în fruntea lud nostru a fost ales Nicolae Ceaușescu.Au fost, de asemenea. eviden-

BEIJING 22 (Agerpres). — La 22 august, Asociația de prietenie China—România și Asociația de prietenie a poporului chinez cu străinătatea au organizat, la Beijing, o acțiune festivă, la care au participat Ji Pengfei. consilier de stat, Wang Fulin, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, Qian Qichen, adjunct al ministrului afacerilor externe. Chen Jie. reprezentant al Ministerului Comerțului Exterior și Relațiilor Economice. Chen Xingren. consilier la Ministerul Culturii, He Qishen, adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare, reprezentanți

ai Secției relațiilor externe a C.C. al P.C. Chinez, organelor de presă și radioteleviziune, ziariști.Li Giang, președintele Asociației de prietenie China—România, și însărcinatul cu afaceri al Ambasadei României la Beijing au rostit alocuțiuni, în care au evocat semnificațiile prpfunde ale actului istoric, de la 23 August 1944 din România, implicațiile lui in grăbirea victoriei asupra Germaniei hitleriste, cuceririle revoluționare ale poporului român în edificarea noii societăți, prietenia tradițională și bunele raporturi de colaborare ce se dezvoltă continuu între România și China, în temeiul înțelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt de la București și Beijing.Acțiunea a fost urmată de un program artistic, cuprinzînd melodii populare românești și chinezești.în aceeași zi în sala de spectacole a Palatului Culturii al naționalităților din Beijing a avut loc gala filmului românesc, organizată de Ministerul Culturii din R.P. Chineză.

general al P.C.R., președintele României — precum și o expoziție documentară de fotografii. în deschiderea manifestării au fost evocate importanta actului istoric de la 23 August 1944, realizările obținute de poporul nostru in edificarea socialismului, îndeosebi în epoca luminoasă deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. de cind în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușfescu.Au participat Borisav Srebrici, vicepreședinte, al Consiliului Executiv Federal. Trpe Iakovlevski, secretar executiv al . Prezidiului C.C. al U.C.I., Bora Denkov. membru al Consiliului Executiv Federal, adjuncți ai secretarilor federali pentru afacerile externe, comerțul exterior, apărarea națională, ambasadori acreditați la Belgrad, membri ai corpului diplomatic, ziariști.

FERMA CONDAMNARE A POLITICII RASISTE PROMOVATE DE R.S.A. 
Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a exprimat din nou „via sa preocu
pare față de situația deplorabilă din Republica Sud-Africană", condam- 
nînd în unanimitate regimul minoritar rasist de la Pretoria pentru „con
tinuarea omuciderilor și arestărilor arbitrare în masă și deținerii ilegale 
a populației de culoare majoritară 
lui de apartheid".„OMEK ’85“. Pavilionul românesc 
din cadrul expoziției internaționale 
pentru agricultură și industrie ali
mentară „Omek ’85“, de la Buda
pesta, a fost vizitat, joi. de Pal 
Eosonczi, membru al Biroului. Poli
tic al C.C. al P.M.S.U.. președin
tele Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare, de alte persoane oficiale 
ungare. Exponatele românești din 
domeniul construcției de mașini 
agricole și produsele agroalimen- 
tare prezentate se bucură de apre
cieri și comentarii favorabile din 
partea vizitatorilor.

care luptă pentru abolirea sistemu-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

BELGRAD 22 (Agerpres). . — în capitala R.S.F. Iugoslavia a fost organizată o manifestare complexă. cuprinzînd un .stand de carte — în cadrul căruia la loc de frunte au fost prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar

PRAGA 22' (Agerpres). — Reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat din orașele Zvo- Ien. Kromeritz, Piestany. Banov. Pustimer și Brno, precum și reprezentanți ‘ ai Ambasadei României la Praga au depus coroane de flori la monumentele eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei.La Praga a fost organizată o seară de muzică românească și au fost inaugurate „Zilele filmului românesc".

I LA PANMUN.ION s-a desfășurat 
I cea de-a treia rundă de convorbiri de lucru intre reprezentanții socie- Ităților de Cruce Roșie din nordul și sudul Coreei, consacrată unor probleme privind schimbul de vi- . zite ale unor ansambluri folclorice Iși grupuri de persoane, ce urmează să aibă loc cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării națio- Inale. La o conferință de presă, purtătorul de cuvînt al delegației Societății de Cruce Roșie a R.P.D. 
L Coreene a declarat ziariștilor că afost realizat un acord privind schimburile menționate.

PREȘEDINTELE COMITETULUI 
EXECUTIV AL ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI, ' Yasser Arafat, a făcut o scurtă vizită la Amman în cursul căreia. s-a întâlnit cu vicepremie- rul iordanian, Abdelwahab Al Majali. Președintele Comitetului Executiv al O.E.P. a avut, de asemenea, o întrevedere cu ambasadorul Chinei Ta Amman, căruia i-a înminat un mesaj adresat conducătorilor chinezi, eu privire . ‘ la evoluția situației pe plan palestinian. Yasser Arafat s-a mai întâlnit cu congresmanul american George Crocket, aflat la Amman.

DECLARAȚIE. Șeful delegației I sovietice la Conferința pentru dezarmare de la Geneva a declarat I că U.R.S.S. este gata să participe | orjeind la tratative privind încheierea unui tratat referitor la inter- i zicerea generală și totală a expe- I rrențelor cu arma nucleară, fără a • pune nici otâ condiție prealabilă. Uniunea Sovietică este de acord să I poarte aceste tratative, Ia cojite- | rința pentru dezarmare, în orice , formă acceptabilă pentru celelalte I părți.
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