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Marea demonstrație
din Piața Aviatorilor
•I

Poporul nostru a sărbătorit, vi
neri, 23 August, într-o puternică și
indestructibilă unitate in Jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cea de-a 41-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis o eră nouă, de
mari și profunde transformări re
voluționare în dezvoltarea Româ
niei pe calea independenței și a
progresului social.
Omagierea acestui memorabil eveniment a avut loc sub semnul
mărețelor victorii obținute de cla=a
muncitoare, țărănime, intelectuali
tate, de întregul popor in anii lu
minoși ai libertății patriei, îndeo
sebi în ultimele două decenii, în
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu conduce
destinele națiunii, epoca celor mai
adinei prefaceri înnoitoare din în
delungata noastră istorie, epocă de
însemnătate hotărîtoare pentru de
venirea socialistă și comunistă a
României.
Ziua de 23 August a fost intimpinată, pe întreg cuprinsul Româ
niei, cu rhîndrie și satisfacție pen
tru istoricele izbînzi dobîndite în
toate domeniile.
Marea noastră sărbătoare națio
nală a pus în lumină realitatea vie,
confirmată necontenit de viață —
coeziunea sti’însă, indisolubilă, a
națiunii noastre în jurul partidului,
al conducătorului său încercat și
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
hotărîrea nestrămutată a întregului
popor de a acționa cu devotament
pentru edificarea socialismului și
comunismului pe pămintul Româ
niei.
In această atmosferă de înaltă
vibrație patriotică, de fermă an
gajare revoluționară, s-a desfășu
rat, în Piața Aviatorilor, marea
demonstrație a oamenilor muncii
din Capitală.
Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist ' Român,

președintele Republicii Socialiste
România, a tovarășei Elena
Ceaușescu, la tribuna oficială, a
fost intimpinată cu multă căldură
și însuflețire. Mulțimea aflată in
vastul perimetru al Pieței a aplau
dat cu putere, a aclamat și ovațio
nat îndelung, a scandat cu înflăcă
rare
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul
„Stima
noastră și mindria, Ceaușescu —
România !“, „Ceaușescu — Pace
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la tribuna oficia
lă au urcat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
Comitetului Central al partidului,
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,
membri de partid cu stagiu din ile
galitate.
In celelalte tribune se aflau re
prezentanți ai instituțiilor centra
le, ai organizațiilor de masă și
obștești, participant la revoluția
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă din
august 1944, foști comandanți de
mari unități pe frontul antihitlerist,
generali, eroi ai muncii socialiste,
muncitori și specialiști din între
prinderi bucureștene, personalități
ale vieții noastre științifice, cultu
rale și artistice, activiști de partid
și de stat, ziariști.
Erau prezenți, de asemenea,
membri ai conducerii unor partide
comuniste, muncitorești și socialis
te, aflați în țara noastră, alți
oaspeți de peste hotare.
Au asistat șefii misiunilor diplo
matice acreditați în România,
atașați militari, membri ai corpu
lui diplomatic, precum și cores
pondenți, ai presei străine.
în această zi de august, cu pro
funde rezonante în sufletul și con
știința națiunii, Piața Aviatorilor a
îmbrăcat straie sărbătorești. Deasu
pra tribunei oficiale se aflau ste
mele țării și partidului, încadrate
de steaguri tricolore și roșii, pre
cum și de datele glorioasei aniver

sări : 23 August 1944 — 23 August’
1985. Pe mari pancarte erau înscrise:
„Trăiască 23 August, sărbătoarea
națională a poporului român !“,
„Trăiască patria noastră liberă și
independentă, Republica Socialistă
România !“, „Trăiască harnicul și
talentatul popor român, construc
tor eroic al socialismului și comu
nismului !“.
Tribuna situată de cealaltă parte
a Pieței era dominată de portretul
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
înconjurat de drapelele țârii și
partidului. Se afla înscrisă, cu li
tere mari, urarea : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, in frunte cu
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu!". Era conturată
harta scumpei noastre patrii, care,
in perioada deschisă de Congresul
al IX-lea al partidului, a dobîndit
o strălucire fără seamăn și un loc
demn în rindul statelor lumii.
Această realitate a fost sugestiv
exprimată : „Epoca Ceaușescu —
epoca de glorie și măreție a Româ
niei socialiste !“, „Epoca Ceaușescu
— epoca afirmării iară precedent
a
României
in
lume !“.
Se
puteau citi, de asemenea, sem
nificativele
cuvinte
„Ceaușescu
— România — Pace", „Dezarmare,
Colaborare, Pace", care exprimă
năzuința fierbinte, a poporului nos
tru de a trăi intr-un climat de li
niște, înțelegere și rodnică coope
rare internațională.
S-a intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. în
acest timp au fost trase salve de
artilerie.
Potrivit tradiției, marea demon
strație a fost deschisă de detașa
mentele gărzilor patriotice, urmate
de detașamentele de apărare civilă,
ale celor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei, precum și
ale Crucii Roșii.
Semnalul trompetelor a prefațai
un moment emoționant — defi
larea pionierilor și șoimilor patriei,copiii.
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IDEE A - FLAMURĂ DEASUPRA COLOANELOR SĂRBĂTOREȘTI ALE LUI 23 AUSUST:

„Epoca Ceaușescu, epocă de măreție
pentru a noastră Românie"
Piața Aviatorilor din Capitală - locui grandioasei demonstrații pri
lejuite de cea de-a 41-a aniversare a actului istoric de demnitate na
țională de la 23 August 1944 - a îmbrăcat marele pavoaz.
Aici, în imensa piață, martoră a atîtor impresionante demonstrații
sărbătorești, și-au dat întîlnire privirile întregii țări.
Aici, în entuziastele coloane ale lui August 23, ce au trecut prin
fața tribunei oficiale, raportînd partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu
noi izbinzi, noi remarcabile împliniri, și-au aflat expresia cea mai fi
rească gîndurile însuflețitoare ale tuturor fiilor țării, idealurile lor înari
pate, de înflorire continuă a patriei socialiste, de înfăptuire a grandioa
selor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, . înălță
toarele sentimente de dragoste și prețuire față de conducătorul iubit al
partidului și al statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Au trecut, prin fața tribunei oficiale, in această zi înscrisă cu litere
de aur în istoria noastră națională, în această zi întipărită pentru tot-

abnegație, despre rezultatele cu care
întregul nostru popor se mîndrește
și care demonstrează că „Epoca
Ceaușescu" reprezintă, în istoria pa
triei noastre, arcul de triumf al
celor mai mărețe realizări din cite
s-au înfăptuit vreodată pe aceste
meleaguri strămoșești. Și, totodată,
se angajează să înfăptuiască cu suc
ces obiectivele stabilite de Congre
sul al XIII-lea, viitorul cincinal..

de electromecanicul de telecomunica
ții și automatizări metrou și maistru
la linii-tunele. Traian Stănilă : trei
sute
de
milioane.
Adică
al
300 000 000-lea pasager transportat
cu metroul. „Cine va fi pasagerul —

Hotărîre fermă de a îndeplini exemplar
planul pe acest an și viitorul cincinal

Mîinile vînjoase, arse de soare ale
lucrătorilor ogoarelor din sectorul
agricol Ilfov, participanți la marea
demonstrație, poartă coșuri cu fructe
și legume, fioarea-soarelui și spice
de grîu, simboluri ale rodniciei pă
mîntului, ale muncii lor libere.
Alături de marile colective de
muncă bucureștene, cooperatori și
mecanizatori, agronomi și zootehniști
din Balotești, Jilava, Tunari, Grădiș
tea și din alte comune din jurul
Capitalei omagiază astfel marea săr
bătoare a poporului român, moment
istoric care a deschis calea profun
delor prefaceri revoluționare în viața
economică și socială a tării. Ei oma
giază, totodată, împlinirea a două
decenii de cînd partidul, poporul au
încredințat destinele patriei celui
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne. Din piepturile lor pu
ternice răsună, în momentul în care
trec prin fața
tribunei
oficiale :
„Epocă de măreție, pentru a noastră
Românie".
Grafice, cifre, imagini inserate pe
fundalul multicolor al unor sugestive
panouri ilustrează dezvoltarea agri
culturii în cei patru ani care au tre-

„Epoca Ceaușescu" - arc de triumf
al celor mai mărețe înfăptuiri
Din mii, din zeci de mii de piep
turi se scandează :

„Pentru noi Congresul IX I A des
chis o eră nouă“...

Nu, nu este o simplă lozincă. Este
un adevăr profund întipărit în con
știința fiecăruia dintre fiii patriei.
Oamenii muncii din Capitală ce trec,
asemenea unor talazuri multicolore,
prin fața tribunei oficiale, prin fața
conducătorului iubit al partidului și
statului dau glas unui adevăr scump
întregului nostru popor.
In imensa Piață a Aviatori
lor, împodobită sărbătorește, de
monstranții poartă panouri, pancar
te, grafice. Ele relatează despre ma
rile realizări obținute în cei 41 de
ani ai libertății, și îndeosebi în ul
timii 20 de ani, înfățișează mari
platforme industriale, șantiere, sis
teme de irigații, toate constituindu-se într-un sugestiv „Raport mun
citoresc Ia marea sărbătoare". Un ra
port ce însumează realizările înfăp
tuite de întregul popor, sub condu
cerea
partidului,
în
„Epoca
Ceaușescu — epoca de aur" —•
după inscripția frecvent întîlnită pe
pancarte.
De fapt, întreaga demonstrație din
Piața Aviatorilor — desfășurată în
anul celei de-a XX-a aniversări a
celui de-al IX-lea
Congres al
partidului — s-a înscris sub acest
generic : „EPOCA CEAUȘESCU
EPOCĂ DE AUR“. Au subliniat
această idee fundamentală gărzile
patriotice și detașamentele de pre
gătire a tineretului pentru apărarea
patriei ; raportul lor către coman
dantul suprem releva hotărîrea fer
mă, de nestrămutat de a apăra mă
rețele cuceriri revoluționare din
acești 20 de ani glorioși. Au subliniat-o pionierii — ce au dat ex
presie, prin secvențe de o rară fru
musețe. unui sugestiv „film" al co
pilăriei fericite. Au subliniat-o tine
rii născuți în anul istoricului Con
gres al comuniștilor români, de
acum două decenii, tineri de 20 de
ani, aflați intr-o coloană compactă,
ce cîntau din toată inima : „Tinere
tul Epocii de Aur / Demn, romantic,
revoluționar / Tineretul, Epocii de
Aur / Pentru azi și mîine făurar .
Dar, mai cu seamă, șu subliniat
această idee zecile de mii de oameni
ai muncii ; ei au dat expresie, in
fața tribunei oficiale, capacității,
forței poporului român de a asigura
ridicarea' neîncetată a patriei pe
trepte dintre cele mai înalte de
progres, de civilizație socialistă și
comunistă. O hartă a patriei, de
mari dimensiuni, înfățișa România
socialistă
in
anii
„Epocii
Ceaușescu", in ipostazele ei cotidie
ne. Imaginile se rulau ca pe ecra
nul unui cinematograf : iată țara
ca un vast șantier. între conturu
rile hărții României se derulează
imagini de la canalul Dunăre —
Marea Neagră, de la Metrou, de la
Porțile de Fier, de pe marile plat
forme industriale ridicate in „Epoca
Ceaușescu". Pe ecran se derulează
imagini de pe ogoarele patriei, brăz
date de mașini agricole moderne,
străbătute de mari sisteme de iri
gație. Imaginile se derulează con
tinuu, înfățișînd progrese fără pre
cedent în domeniile științei, învățămîntului și culturii.
Frecvent este scandată lozinca :
„20 de ani de glorii / De progres și
de victorii". Graficele redau crește
rile realizate în acești 20 de ani :
de 6,3 ori producția industrială ; de
4,5 ori venitul național ; de 5,6 ori
fondurile fixe ; de 2,3 ori producția
globală agricolă ; de 16 ori supra
fețele irigate ; de 2,1 ori numărul
tractoarelor...
între aceste cifre, reprezentative
pentru întreaga țară, oamenii mun
cii din Capitală au înscris, pe pa
nourile pe care le poartă în Piața
Aviatorilor, succesele obținute de ei
în anii „Epocii Ceaușescu". Ei au
cu ce se mindri : au crescut de 5,5
ori producția industrială, de 4,6 ori
fondurile fixe ; au fost construite
470 000 de apartamente ; au sporit

deauna in conștiința poporului român, colective din marile întreprinderi
industrială ale Capitalei ; au trecut zeci de mii de oameni ai muncii din
unitățile sectorului agricol Ilfov, din ministere, din institute de știință, învățâmint și cultură ; au trecut in coloane compacte, aducind cu ei care
alegorice, purtind sugestive panouri și pancarte, prin care înfățișau ma
rile înfăptuiri din anii revoluției și construcției socialiste, cu deosebire din
anii rodnici ai „Epocii Ceaușescu".
Impresionantele coloane ce au demonstrat in Piața Aviatorilor au
dat vibrantă expresie unui adevăr profund, ce ne este scump tuturor,
acela că acum, în August 1985, la marea noastră sărbătoare națională,
întregul popor român, toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate,
uniți într-o fermă și indestructibilă coeziune în jurul partidului, al secre
tarului său general, animați de luminoase idealuri socialiste, mindri de
noul chip al țării, privesc cu încredere spre viitorul comunist, prefigurat
de Congresul al Xlll-lea al partidului.

de 3,1 ori desfacerile de mărfuri și
de 3,6 ori cheltuielile sociale.
în Piața Aviatorilor, oamenii mun
cii din Capitală raportează sugestiv
despre roadele eforturilor pline de

„Oamenii muncii raportează 1“;
„Oamenii muncii se angajează !"...
înscrise pe numeroase panouri, aces
te cuvinte exprimă hotărîrea fermă
a zecilor de mii de muncitori și spe
cialiști din întreprinderile bucureștene, prezente în coloanele sărbăto
rești, a întregii noastre clase munci
toare de a îndeplini exemplar pla
nul pe acest an, ca și viitorul cin
cinal.
„Oamenii muncii raportează !“...
Trec prin fața tribunei ofjciale, prin
fața conducătorului iubit al parti
dului și statului oameni ai muncii
ce reprezintă colectivele marilor ci
tadele muncitorești din Capitală, cu
vechi tradiții
revoluționare de la
„23 August", „Republica", „Vulcan",
„Grivița roșie", din alte întreprin
deri. Ei raportează
că în cinstea
marii sărbători de la 23 August au
realizat, de la începutul anului, o
producție-marfă industrială supli
mentară în valoare de 2,3 miliarde
lei, în condițiile sporirii productivi
tății muncii cu 9 la sută față de
aceeași perioadă a anului trecut, economisind 22 mii tone metal, 86
mii tone combustibil convențional și
92 milioane kWh energie electrică.
De asemenea, a fost depășit și pla
nul la investiții, asigurîndu-se pu
nerea în funcțiune înainte de termen
a 14 capacități de producție și darea
în folosință a numeroase obiective
urbanistice și edilitare.
în Piața Aviatorilor ne potrivim
pașii cu cei ai muncitorilor tie la
uzinele „23 August", uzină ce poartă
cu mîndrie numele zilei noastre na
ționale, primii care deschid demon
strația oamenilor muncii din Capi
tală. Directorul general, ing. Paul
Blaier, ne spune : „Trăiesc un sen
timent de mîndrie pentru că în acest
moment aniversar, cu dublă semnifi
cație — cea de-a 41-a aniversare a
revoluției de la 23 August și Împli
nirea a două decenii de la istoricul
Congres al IX-lea al partidului —
putem să raportăm că am realizat
sarcinile de plan pe primele 7 luni.
Chiar în zilele premergătoare marii
sărbători naționale linia nr. 3 de la
turnătoria de oțel a intrat în probe
tehnologice. Vrem să îl asigurăm pe

secretarul general al partidului că
harnicul nostru colectiv va realiza
exemplar sarcinile de pian din acest
an și că vom încheia actualul cin
cinal cu rezultate bune, creîndu-ne
astfel o treaptă
puternică pentru
viitorul cincinal".
Sînt fapte de muncă,
fapte de
înaltă conștiință muncitorească, cum
se reliefează și multe altele în co
loanele
demonstranților. Prin fața
tribunei oficiale trec muncitorii de
la întreprinderea de mașini grele —
București,
creație
a
„Epocii
Nicolae Ceaușescu". Ei raportează că
au realizat planul pe 8 luni la toți
indicatorii, dînd suplimentar, în
cinstea zilei de 23 August, 150 tone
utilaj
metalurgic, 50 tone bare și
blocuri forjate și alte produse. La
loc de cinste ei înscriu o nouă pre
mieră industrială : fabricarea pri
mului generator românesc pentru cel
mai mare turboagregat de 25 MW,
care folosește recuperarea căldurii
gazelor arse.
Bilanțul oamenilor muncii de la
întreprinderea de țevi „Republica",
înscris pe un panou uriaș, este și el
rodnic : în cinstea marii sărbători au
fost lansate în fabricație 14 produse
noi, cu caracteristici
tehnice mo
derne, și 5 tehnologii de producție
originale. Oamenii muncii din secto
rul 1 al Capitalei poartă în frun
tea coloanei lor un panou pe care
au înscris un succes de seamă : rea
lizarea unei producții suplimentare
în valoare de 600 milioane lei.
Fapte deosebite, fapte de muncă,
raport muncitoresc la marea sărbă
toare.
„Oamenii muncii se angajează !“...
Trec prin fața tribunei oficiale, prin
fața secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezentanți ai marilor citadele in
dustriale bucureștene. Ei reafirmă
angajamentul de a realiza suplimen
tar, pe ansamblul actualului cinci
nal, o producție-marfă de 15,5 mi
liarde lei și beneficii in valoare de
11 miliarde lei, de a asigura toate
condițiile pentru trecerea la înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea ' al
partidului.

Făurari de ctitorii istorice
Piața Aviatorilor freamătă de co
loanele sărbătorești ale făurarilor
celor mai strălucite ctitorii din
multiseculara existentă a Capitalei :
de la gigantul producător de giganti
— I.M.G.B. — la microprocesoarele
ce „sparg" miimile de secundă, ofe
rind minții omenești uneltele mo
derne de sprijin — calculatorul elec
tronic ; de la „săgețile aurii" ale
metroului — la aripile argintii ale
avioanelor ce brăzdează cerul pa
triei. Defilează detașamente munci
torești care reprezintă colectivele
unor întreprinderi care nici nu exis
tau acum două decenii. Trec, raportindu-și succesele, înscrise sugestiv
pe panouri și pancarte, angajîndu-se de a fi mereu la înălțimea
ctitoriilor prezente și a celor viitoa
re, prefigurate în Directivele Con
gresului al'XIII-lea.
...Se apropie de tribune coloanele
oamenilor muncii de la una din
unitățile a cărei biografie a început
în urmă cu numai 15 ani : între
prinderea de calculatoare electronice.
Biografie prezentată sobru de tînărul specialist Tudor Domocoș, ingi-

ner-șef al întreprinderii : „De la 35
de muncitori și 25 ingineri in 1970,
familia muncitorească a ajuns la
2 000 de oameni, dintre care 800 —
Ingineri. Iar o dată cu ea au cres
cut și «familiile» de calculatoare :
de la simplul calculator de birou, cu
4—5 operațiuni pe secundă, la cele
cu... 2 000 000 operațiuni pe secundă".
Uriaș drum străbătut în 15 ani prin
lăuntrurile timpului, uriașă valoare
a timpului-ctitorie !
Ca o confirmare a rapidității pro
gresului, citim pe una din pancarte:
„Producția anului 1985 este reproiectată in proporție de 98 la sută".
Iar pe alta, simbolizînd un mapa
mond. 15 săgeți roșii pornesc din
București spre diferite țări ale
globului, acolo unde familia munci
torească a întreprinderii este repre
zentată prin „familiile" de calcula
toare.
...Și iată-i în Piață pe oamenii unor
profesii... inexistente în tara noastră
în urmă doar cu cîțiva ani : cei care
poartă pe sub pămînt „săgețile
aurii" — trenurile metroului bucureștean. O cifră-jubileu comentată

greu de spus. Poate un muncitor de
pe platforma Militari, poate unul de
la întreprinderea de avioane, poate
o gospodină din Balta Albă sau
Cringași, poate...". După cum, nici
mecanicul Nicolae Cârceanu
n-ar
putea spune care din tovarășii lui a
parcurs al 12 000 000-lea kilometru cu
trenurile metroului — distantă egală
cu înconjurul Pămîntului pe la
Ecuator de 300 de ori ! Comparații
inimaginabile in urmă cu 20 de ani,
comparații-referință pentru ctitoriilo
glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu".
Pe unul din panouri sînt redate
traseele viitoarelor „palate de mar
mură" subterane, noile stații de me
trou ce vor întregi această măreață
ctitorie : în stadiul final se află ma
gistrala „I.M.G.B. — Piața Unirii".
Urmează traseele spre Gara de Nord,
spre platforma industrială Pipera,
spre...
...Iar șuvoiul viu de oameni se re
varsă sub falduri roșii și tricolore,
raportind în ziua marelui August
faptele lor de muncă, participarea
responsabilă la marile înfăptuiri ale
prezentului și viitorului.

Prinosul de dragoste și recunoștință
al lucrătorilor de pe ogoare
cut de la înființarea sectorului. Este
astfel înfățișată sugestiv dinamica
lărgirii considerabile a suprafețelor
irigate, creșterii numărului de insti
tute și stațiuni de cercetare. Si me
rită a fi redare cuvintele tovarășului
Vasile Voicu, președintele Coopera
tivei agricole de producție Jilava,
care ne spune : „Dacă astăzi putem
raporta asemenea rezultate, ele se
datoresc strădaniilor cooperatorilor
de a urma îndemnurile și orientările
secretarului general al partidului de
a aplica normele agrotehnice înain
tate. de a extinde gradul de mecani
zare a lucrărilor agricole. într-un cuvînț. de a realiza o agricultură inten
sivă. de mare randament". La rindul
său. tovarășul Gheorghe Savu. pre
ședintele Cooperativei agricole de
producție Grădiștea, a ținut să ne re
lateze despre voința colectivului său
de muncă : „Sîntem hotăriți ca alături
de întreaga țărănime să ne aducem
o contribuție sporită la înfăptuirea
noii revoluții agrare, la dezvoltarea
mai puternică a agriculturii, așa cum
prevăd documentele Congresului al
XIII-lea al partidului, așa cum cere
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Știința românească
în era marilor performanțe
In marea coloană sărbătorească se
află și numeroși oameni de știință,
cercetători și specialiști din insti
tute de cercetare științifică, proiec
tare și inginerie tehnologică din Ca
pitală. Pe mari panouri, sub gene
ricul „Raportăm partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu", ei au în
scris cifre care sintetizează rezulta
tele obținute în strînsă colaborare
cu specialiști din producție și învătămint. Sînt cifre elocvente, care
vorbesc despre locul proeminent și
rolul științei ca forță motrice de
progres în societatea noastră. Iată
una din aceste cifre : în perioada
1966—1985 au fost introduse în fa
bricație 36 000 de mașini, utilaje, aparate și instalații.
Panouri cu o grafică policromă
prezintă, de asemenea, date cu pro
funde semnificații. Pe unul dintre aceste panouri atrag atenția două
cifre elocvente : în cercetare mun-

cesc astăzi 248 000 de specialiști, față
de numai 45 3Q0 cîți erau în 1965.
Pe alt panou sînt înscrise cifre ce
reprezintă fondurile alocate pentru
dezvoltarea învătămîntului : în 20
de ani — 266 miliarde lei. Numai
în acest an s-au alocat 17.5 miliarde
lei. fată de 6,5 miliarde în 1965.
„Tot ceea ce realizează cercetarea
— ne spune inginer Traian Cristian
Bîrcă. directorul Institutului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru electrotehnică, pe care
l-am întilnit în coloana oamenilor
muncii din sectorul 5 al Capitalei,
toate rezultatele de prestigiu au fost
si sînt posibile datorită concepției originale, de esență revoluționară a
secretarului general al partidului,
care a făcut din știința românească
o adevărată forță de producție, asigurînd toate condițiile nontru a ne

(Continuare în pag. a IlI-a)
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situa la nivelul performantelor de
virf. Un rol decisiv în dezvoltarea

științei românești îl are tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, savant de largă recunoaș
tere și prețuire internațională".

Generația romantismului revoluționar
Pavoazată sărbătorește, Piața Avia
torilor pare că întinerește și ea in
clipa în care este asaltată de tinere
țe. Tinerii — mii și mii de tineri din
întreprinderile Capitalei — au venit
să dea glas sentimentelor de pro
fundă dragoste și recunoștință față
de patrie și partid, față de cel mai
iubit fiu al țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Prefațînd simbolic defilarea oame
nilor muncii din întreprinderile bucureștene, un grup compact de tineri
în vîrstă de 20 de ani poartă sem
nificativa
emblemă
„Generația
Epocii Ceaușescu“. Sînt tineri născuți
in anul istoricului Congres al IXlea al partidului, tineri de o vîrstă
cu această epocă a marilor ctitorii.
Ei sînt cei pe care i-am intilnit pe
marile șantiere ale tineretului, în am
fiteatrele facultăților, în uzine și fa
brici. Tineri frumoși și romantici ai
unei epoci frumoase și romantice,
bogate în împliniri și înaripate de
vise ce prefigurează viitorul.
Iată-i pe uteciștii-brigadieri ai șan
tierelor tineretului ; iată-i pe tinerii
muncitori, țărani, intelectuali, elevi și
studenți ; și, ca un moment cu totul
sparte, încărcat db emoție-și semni-

ficații, „asaltul" celor mai tinere
vlăstare, al purtătorilor cravatelor
roșii cu tricolor și al șoimilor pa
triei.
Marcînd, prin numeroase și suges
tive simboluri Anul Internațional al
Tineretului — înscris în conștiința
întregii lumi ca urmare a inițiativei
românești la O.N.U. — „repriza" ti
neretului bucureștean s-a desfășurat
sub deviza „Participare—DezvoltarePace". Deviză ce reamintește că tine
rii demonstranți sînt aceiași care, în
întîmpinarea marii sărbători, au rea
lizat, în întreprinderile în care-și des
fășoară activitatea, ample acțiuni de
muncă în sprijinul producției — de
cade record de producție și de cali
tate, care, s-au concretizat într-o pro
ducție suplimentară de 65 milioane
lei ; zile de. muncă patriotică, reali
zări notabile pe șantierele locale ale
tineretului, precum și pe șantierele
unor importante obiective de inves
tiții ; lucrări în unitățile sectorului
agricol Ilfov, la întreținerea cultu
rilor și la recoltat ; alte activități
care, toate împreună, înfățișează su
gestiv nesecata capacitate de dă
ruire a tinerei generații, elanul și
romantismul revoluționar ce o carac
terizează.

„Cintarea României" - armonioasă
împletire a muncii și creației
Un mare, tumultuos grup de dan
satori, în costume naționale de o
caldă policromie, fac să irumpă in
Piața Aviatorilor, (care, pentru
cîteva minute se transformă intr-o
uriașă scenă), dinamismul și elegan
ța dansurilor populare, însoțite de
ritmurile vii, aprinse, ale uhor cu
noscute melodii. Printre tradiționa
lele strigături, ce însoțesc dansurile'
ansamblurilor, se aude, rostită din
mii de piepturi urarea : „România
să înflorească / Ceaușescu să trăias
că". Cei ce o rostesc, exprimînd
o fierbinte dorință a tuturor, sînt
artiști amatori ce au luat parte la
grandiosul spectacol omagial de pe
stadionul „23 August".
...în marea coloană a demonstran
ților din întreprinderile bucureștene,
alături de graficele și pancartele raportînd succese in producție, expre
sive panouri ce evocă frumoasele
reușite in cadrul festivalului muncii
și creației — ale celor peste 11 400
formații și cercuri de amatori din

municipiul București, frecventate de
aproape 250 000 de oameni. în cadrul
generos al Festivalului național
„Cintarea României" — manifestare
cu un rol excepțional în modelarea
omului nou, organizată din inițiativa
secretarului general
al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — Ca
pitala s-a distins și în acest an prin
potențialul său spiritual, prin bogata,
via și dinamica paletă a activităților
cultural-artistice.
Scriitori, muzicieni, oameni de
teatru, cineaști, plasticieni, cu toții au
întîmpinat acest an aniversar cu noi
înfăptuiri de ' ținută.
Multe dintre
cărțile, spectacolele, filmele, baletele,
compozițiile, picturile și sculpturile
lor s.înt expresia directă a stră
daniei de a surprinde tumultuoasa
activitate a poporului, oglindind ma
rile lui realizări, entuziasmul și opti
mismul său și contribuind astfel Ia
formarea unei noi conștiințe, în spiri
tul umanismului revoluționar, al pa
triotismului socialist.

Vibrant mesaj al vocației de pace
„ROMANIA — CEAUȘESCU PAvE". în alăturarea lor simbolică,
pe deasupra marelui fluviu uman ce
se revarsă în Piața Aviatorilor, aces
te cuvinte definesc sintetic simță
mintele întregului nostru popor :
simțăminte de profundă adeziune la
politica externă de pace și colabo
rare a României socialiste, al cărei
ctitor’ și promotor neobosit este se
cretarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, militant înflăcă
rat pentru cauza libertății și inde
pendenței, pentru făurirea unei lumi
fără arme și războaie, a păcii, pro
gresului și bunăstării.
Se poate spune că deviza păcii s-a
constituit intr-un factor comun al
întregii demonstrații, al tuturor ca
tegoriilor de manifestanți.
...La începutul demonstrației, cînd,
în marele amfiteatru delimitat de
tribunele oficiale au pătruns co
piii, cu voioșia și cîntecele lor, un
imens glob terestru s-a desfăcut ca
o floare de lotus : baloane multi
colore își iau zborul spre inalturi,
purtînd eșarfe cu inscripțiile : Co
laborare, Prietenie, Pace. Cuvinte-

program înscrise pe sute și sute de
pancarte, rostite din mii de piepturi.
Nimic mai firesc ca sugestivelor
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panouri și grafice care prezintă rea
lizările oamenilor muncii, angaja
mentele lor de a transpune în viață
mărețele programe de dezvoltare a
patriei, să li se alăture lozinci chemînd la dezarmare, la unirea efortu
rilor tuturor popoarelor pentru salv
gardarea păcii, pentru eliminarea
rachetelor nucleare din Europa, și
din întreaga lume, pentru apărarea
dreptului suprem la viață, la liber
tate și demnitate. ’
„Pentru a transforma peisajul cu
prins între granițele țării intr-un
strălucitor tablou al devenirii noasr
tre comuniste, ne declară dr. Marin
Ivașcu, directorul general al Insti
tutului central de fizică, poporul
român are nevoie de pace, de secu
ritate, de colaborare. Iată de ce ne
exprimăm cu toții deplina adeziune
la inițiativele și demersurile de am
plu ecou internațional ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut și
recunoscut pretutindeni drept „Erou
ăl păcii". Pentru noi, fizicienii, care
putem aprecia cu exactitate imensa
putere de distrugere a armelor nu
cleare, îndemnurile sale adresate tu
turor oamenilor de știință din lume
de a-și mobiliza forțele pentru a
face să triumfe rațiunea, pentru ca
cele mai noi cuceriri ale științei să

fie puse nu în slujba distrugerii, ci
a progresului civilizației umane con
stituie un prețios îndreptar și un
însuflețitor program de acțiune".
între miile de demonstranți se află
și tînărul muncitor Iscu Vasile, se
cretar al comitetului U.T.C. de la
întreprinderea „Vulcan", ale cărui
gînduri sînt împărtășite de tinerii de
pe intreg cuprinsul țării. „Prezent pe
marile șantiere, în fabrici și uzine,
în laboratoare și universități, parti
cipant activ la tot ceea ce 'se înfăp
tuiește în numele prezentului și al
viitorului comunist al patriei, tinere
tul României se află totodată în pri
mele rînduri ale marii mișcări pen
tru pace. Am răspuns cu toții, din
prima clipă, strălucitei inițiative a
tovarășului Nicolae- Ceaușescu, manifestindu-ne, in cadrul a numeroase
acțiuni — marșuri, mitinguri, ștafete
ale păcii — hotărîrea de a ne aduce
contribuția, alături de tinerii din
alte țări ale lumii, la afirmarea idei
lor dezarmării și păcii. Adeziunea
fierbinte la întreaga politică externă
a partidului și statului nostru o ex
primăm prin fapte de muncă, prin
rezultate cit mai de seamă în acti
vitatea de fiecare zi, pentru continua
înălțare a patriei pe noi trepte de
progres și civilizație".

„Daciada": tinerețe, vigoare, optimism
...în sunetul fanfarei
defilează
frumoasa coloană a sportivilor bucureșteni. Grupuri masive de fete în
costume albe și de băieți, de ase
menea, în alb, poartă. în semn de
nețărmurită recunoștință și afecți
une, portretul conducătorului iubit
și stimat al partidului și poporului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
încadrat de stemele Republicii So
cialiste România și Partidului Comu
nist Român.
Rînd pe rînd, mii de trupuri ti
nere, musculoase și bronzate, înscriu
pe suprafața pieței cuvintele încăr
cate de semnificația epocii glorioase
pe care o trăiește întregul nostru
popor — „23 August", „Ceaușescu",
„XX" (anii de la istoricul Congres al
IX-lea). „România — Ceaușescu —
Pace". întreaga zonă a pieței vi
brează la scandările izvorîte din mii
de piepturi; sute de drapele și stegtilețe tricolore și roșii, cu stema
partidului, flutură sărbătorește; .în
aer se înalță baloane cu eșarfe și
porumbei lansați din coloana sporti
vilor. Este o atmosferă de bucurie
și entuziasm, de profundă încredere
în viitorul fericit ce se clădește în
România, sub conducerea partidului
nostru, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Impresionează repriza tematică
„Participare,
Dezvoltare, Pace" —
deviza Anului Internațional al Tine
retului. atît de pregnant integrată în

realitatea vieții tinerei generații a
patriei. Exerciții și formații diferite
sint efectuate de fete și băieți in
echipament pastel galben și portoca
liu, fluturînd stegulețe albe cu em
blema A.I.T. și scandînd „Vrem
pace, nu război!".
Iată și carul alegoric „Daciada",
drapat în tricolor, avînd în față em
blema aurie a marii competiții na
ționale, uriașă întrecere creată din
inițiativa 'generoasă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — fundamentul
pe care se clădesc și înaltele perfor
manțe ale sportului nostru. Pe am
bele laturi ale carului stau scrise
drept dovadă vie : „în Epoca
Ceaușescu. sportivii bucureș'.eni au
obținut: 112 medalii olimpice,
289
la campionatele mondiale și 395 la
campionatele europene":
Grupul de mii de tineri și ti
nere, purtînd multicolorele drapele
ale cluburilor și asociațiilor sportive
bucureștene, cei mai buni sportivi ai
Capitalei, de la Metalul și Rapid, de
la Dinamo, Olimpia, Progresul, Vo
ința. Sportul studențesc și celelalte
cluburi universitare, precum și ma
siva formație a clubului Steaua,
campioni naționali la multiple dis
cipline care intonează imnul „Daciadei", încheie manifestarea tinere
tului sportiv — de fierbinte atașa
ment față de prezentul fericit, ca și
de viitorul luminos al „Epocii
Ceaușescu".
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Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
(Urmare din pag. I)
Grupdri de pionieri și șoimi ai
patriei au urcat la tribuna ofi
cială și au oferit, cu gingășie și
emoție,
flori
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
tovarășei
Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși
din conducerea partidului și sta
tului.
în Piață își fac apariția coloa
nele compacte ale unor mari co
lective muncitorești bucureștene.
Participanții
la
demonstrație
purtau
cu
dragoste
și
sti
mă
portretele tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
tovarășei
(Elena Ceaușescu, ale celorlalți
tovarăși din conducerea partidului.
Pe toată durata demonstrației,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură ovațiilor și aclamațiilor
oamenilor muncii bucureșteni.
S-a desfășurat, in continuare,
tradiționala paradă a sportivilor,
care a adus, în Piața Aviatorilor,
o revărsare de tinerețe, j grație, vi
goare, optimism.
Impresionanta demonstrație a
oamenilor muncii din Capitală,
consacrată celei de-a 41-a aniver
sări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, s-a constituit in
tr-un moment de însuflețitor bilanț,
care a dat relief transformărilor
profunde, înnoitoare, petrecute pe
întreg cuprinsul patriei noas
tre socialiste, cu deosebire în

anii în care destinul națiunii
a
fost încredințat tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Sărbătorirea
zilei noastre naționale a pus, de
asemenea, cu putere în evidență
hotărîrea nestrămutată a oamenilor
muncii, a întregului popor român,
de a acționa, strîns unit în jurul
partidului, al secretarului său ge
neral, pentru a da viață mobiliza
torului program de dezvoltare economico-socială a patriei stabilit
de cel de-al XIII-lea Congres al
partidului.
In Piața Aviatorilor au răsunat
acordurile solemne ale imnului
Frontului Democrației și Unității
Socialiste „E scris pe tricolor
unire".
(Agerpres)
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MAREEUI FIU AL ȚĂRII - OMAGIUL DE ALEASĂ PREȚUIRE
AL ÎNTREGULUI POPOR!
De pe întregul cuprins al patriei, vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialista
într-o vibrantă unitate de cuget
și simțire cu întreaga națiune, cu
inimile pline de neasemuită mindrie
patriotică, în aceste' înălțătoare mo
mente cind aniversăm împlinirea a
41 de ani de la glorioasa victorie a
revoluției de eliberare socială și na
țională, antitascistă și antiimperialistă — eveniment de importanță epocală, care a deschis o nouă eră în
istoria multimilenară a patriei —
comuniștii, toți oamenii muncii din
Capitală, însuflețiți de înflăcărată
dragoste, adine respect și nemărgi
nită recunoștință față de dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al Româ
niei socialiste, erou între eroii nea
mului, ilustră personalitate a lumii
contemporane, vă adresează din toată
inima cele mai calde felicitări și
urări de sănătate, fericire și multă
putere de muncă, spre a conduce
mai departe, cu aceeași clarviziune,
cutezanță și dăruire revoluționara,
partidul și poporul pe drumul lumi
nos al făuririi noii societăți socialis
te și comuniste, al împlinirii celor
mai înalte aspirații de dreptate so
cială, libertate, independență, bună
stare, progres și pace ale poporului
român — se relevă în telegrama adresată de COMITETUL MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.K. ȘI
CONSILIUL POPULAR AL MU
NICIPIULUI BUCUREȘTI.
în aceste momente de luminoasă
sărbătoare, în care întregul popor
aduce cel mai înalt omagiu operei,
acțiunii și faptei revoluționare ale
celui mai iubit fiu al’națiunii, îngâduiți-ne, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm
dumneavoastră, tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
remarcabil om politic și strălucit sa
vant, prețuit și stimat de întreaga
lume științifică contemporană, ne
mărginita noastră recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți
pentru creșterea rapidă a forțelor de
producție, continua dezvoltare și mo
dernizare a industriei, crearea unei
agriculturi puternice, făurirea unei
economii de înaltă productivitate și
eficiență, capabilă să asigure ridi
carea neîntreruptă a bunăstării po
porului, întărirea independenței și
suveranității României.
împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală dau înaltă apreciere ac
tivității prodigioase pe care o desfășurați în fruntea . partidului și a
țării, dedicate creșterii rolului și
prestigiului României în lume, con
cepției dumneavoastră de înalt uma
nism privind salvgardarea păcii, de
trecere la dezarmare, în primul rînd
la dezarmarea nucleară, al afirmă
rii cu tărie a dreptului, tuturor po.-:
poarelor la dezvoltare liberă și in
dependentă.
Exprimîndu-ne deplina recunoș
tință pentru grija permanentă ce o
acordați organizației. de..P.artid a„Ca
pitalei; perfecționării continue a acti
vității noastre, comuniștii, oamenii
muncii din București se angajează să
facă totul pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an și cin
cinal, sporindu-ne necontenit contri
buția, sub înțeleaptă dumneavoastră
conducere, la înflorirea
scumpei
noastre patrii, la. înălțarea ei pe
piscurile de aur ale socialismului și
comunismului.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.
ȘI DE CONSILIUL POPULAR JU
DEȚEAN se arată : Sintem mîndri
că in cele două decenii — .perioadă
pe care poporul nostru a legat-o
pentru totdeauna de numele și fapta
dumneavoastră, numind-o cu le
gitimă mindrie patriotică „Epoca
Nicolae Ceaușescu", România și
implicit județul Arad au cunoscut
o dezvoltare multilaterală, o înflo
rire fără precedent.
Cu ales respect și vie emoție vă
raportăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii arădeni din industrie,
agricultură, din celelalte sectoare
economico-sociale,
a-cționînd
ne
abătut în lumina indicațiilor dum
neavoastră. participă cu entuziasm și
îțțaltă răspundere patriotică la în
făptuirea sarcinilor economice ce ne
reyin in acest ultim și hotârîtor an
al actualului cincinal, la realizarea
programelor privind creșterea pro
ductivității muncii, a calității pro
duselor,
economisirea
materiilor
prime, materialelor, combustibililor
și energiei, la recuperarea și reva
lorificarea materialelor refolosibile,
precum și la îndeplinirea sarcinilor
la export.
Mindri și fericiți de a vă avea la
cîrma destinelor partidului și țării,
mult iubite
și stimate
tovarășe
secretar general, oamenii muncii din
județul Arad — mobilizați de strălu
citul dumneavoastră exemplu de
slujire fără preget a intereselor su
preme ale poporului — iși iau an
gajamentul că vor munci cu pasiune
și dăruire revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
le revin din istoricele hotăriri ale
celui de-al XIII-lea forum al comu
niștilor.
La sărbătoreasca aniversare a glo
rioasei revoluții de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an
tiimperialista din August 1944. CON
SILIUL CENTRAL AL UNIUNII
GENERALE A SINDICATELOR vă
adresează cu deosebit respect, cu
cele mai alese sentimente de nemăr
ginită admirație și prețuire, omagiul
fierbinte al oamenilor muncii, mem
bri ai sindicatelor din tara noastra,
pentru tot ce ați făcut și faceți in
tru progresul și măreția patriei,
propășirea și fericirea poporului ro
mân.
Bilanțul strălucit al celor douăzeci
de ani ai noii istorii. a construcției
socialiste în țara noastră. Inaugura
tă de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, care y-a ales
la cîrma destinelor patriei și na
țiunii. pune în lumină, cu toată stră
lucirea, importanta fundamentală a
acestei opțiuni ce a deschis calea
celor mai mărețe înfăptuiri și trans
formări revoluționare din multimile
nara istorie a patriei române.
în acest moment de aniversare a
evenimentului istoric din August 1944.
' permiteți-ne, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să exprimăm din
nou angajamentul solemn al sindica
telor de a acționa neabătut, pentru
traducerea în viață a politicii in\ terne și externe a partidului și sta

tului, politică dinamică, novatoare,
de largă cuprindere și viziune
prospectivă, inaugurate de Congresul
al IX-lea al partidului, de a înde
plini cu abnegație și răspundere re
voluționară sarcinile, indicațiile și orientările stabilite de către dum
neavoastră, hotărîrile istorice ale ce
lui de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.
Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sindi
catele vor face totul pentru a-și aduce o contribuție mereu sporită și
mal eficientă la înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare
economico-socială a tării, că vor ac
ționa cu toată energia și răspunderea
pentru îndeplinirea sarcinilor, indi
cațiilor și orientărilor stabilite de
către dumneavoastră, ctitorul de țară
și viață nouă, in care iși găsesc în
demnul și izvorul faptele de mun
că ale poporului în măreața epopee
a construcției socialiste ă patriei.
Cei 41 de ani ai libertății noastre,
adine înrîuriți de perioada fecundă
a cșlor două rodnice decenii de la
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui cind, prin voința națiunii, ați fost
învestit să ne conduceți destinele și
să ne conferiți sensul demnității,
perioadă legată de un nume scump
nouă, numită cu deplină satisfacție
și legitimă mindrie patriotică „Epoca
de aur Nicolae Ceaușescu", au
schimbat înfățișarea județului nos
tru, ca de altfel harta întregii patrii,
ridicînd pe vechile temelii ale cetă
ții lui Menumorut impunătoarele cti
torii ale prezentului socialist, se ara
tă în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BIHOR AL
P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN
POPULAR. Bihorenii. toți fiii și
fiicele de pe acest strămoșesc pămint vă sint profund recunoscători
pentru eforturile și nesecata dum
neavoastră energie, mult stimate to
varășe secretar general, pe care le
consacrați edificării multilaterale a
țării, dezvoltării armonioase, echili
brate a tuturor zonelor și județelor
țării, înfloririi științei, culturii și ar
tei și își exprimă mindria că marile
și cutezătoarele noastre izbînzi sint
indisolubil legate de numele și pro
digioasa dumneavoastră activitate,
Urmindu-vâ necontenit îndemnu
rile și înaltul exemplu de patriot și
revoluționar
înflăcărat, însuflețiți
mereu de inepuizabila dumneavoas
tră energie care fertilizează cu
noștințele tuturor făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale de pe în
treg cuprinsul țării, noi, bihorenii,
ne angajăm să facem totul pentru
materializarea în fapte a importan
telor sarcini ce ne revin in acest an
hbtăritor al actualului cincinal, pre
cum și în cincinalul 1986—1990, a.sigurind astfel traducerea exemplară
în viață a istoricelor hotăriri
ale
Congresului 'al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, pentru crește
rea
necontenită
a
prestigiului
României socialiste, afirmării
ple
nare a independenței și demnității
poporului român între națiunile
lumii.

Cu prilejul celei de-a 41-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională. » antifascistă și
antiimperialista vă rugăm să primiți
cele mai alese ginduri și sentimen
te de profundă prețuire și deosebită
gratitudine pentru uriașa activitate
pe care o desfâșurați în fruntea
partidului și a tării, pentru edifi
carea socialismului și comunismului
în scumpa noastră patrie. Republica
Socialistă România, spre binele și
fericirea întregii noastre națiuni —
se subliniază in telegrama adresată
de COMITETUL
CENTRAL
AL
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST.
Mobilizați de indicațiile dumnea
voastră, tinerii patriei, organele și
organizațiile U.T.C. și A.S.C. au ac
ționat pentru realizarea prin muncă
patriotică a unor importante obiec
tive de investiții, a unor lucrări de
producție, cercetare și proiectare în
industrie, agricultură și silvicultură,
de demontare și dezmembrare a
fondurilor fixe scoase din funcțiune,
recuperare și reintroducere în circui
tul productiv a materialelor refolo
sibile. a subansamblelor și pieselor,
precum și pentru efectuarea unor lu
crări edilitar-gospodărești. îndepli
nind integral planul de muncă pa
triotică al U.T.C. și U.A.S.C.R. pe
anul 1985 în cinstea zilei de 23 Au
gust.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
deplina noastră adeziune la politica
externă a partidului și statului nos
tru. al cărei strălucit arhitect și pro
motor consecvent sinteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, vă rugăm să
ne îngăduiți să exprimăm profunda
noastră recunoștință față de,-contribu
ția strălucită pe care o aduceți la
triumful marilor idealuri ale înțele
gerii, colaborării și păcii în întreaga
lume. Vă asigurăm, acum. în Anul
Internațional al Tineretului, inițiati
vă de prestigiu a României socialiste,
că noi. tinerii patriei, vom acționa
cu consecventă pentru consolidarea
unității de voință și acțiune a tine
retului revoluționar, democratic și
progresist de pretutindeni împotriva
imperialismului, colonialismului și
neocolonialismului. pentru libertatea
și independenta popoarelor, pentru
făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte, fără arme și războaie pe
planeta noastră.

în telegrama adresată de COMI
TETUL
JUDEȚEAN BRĂILA AL
P.C.R. se consemnează : Cu mindrie
și înaltă gratitudine recunoaștem în
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general,. condu
cătorul genial, înțelept, încercat și
cutezător al partidului și poporului,
marele om de omenie, adevăratul ar
hitect și eroul național al României
moderne, strălucit patriot și luminat
revoluționar comunist, care v-ați de
dicat cu ardoare geniul creator ri
dicării patriei pe noi culmi de ci
vilizație și progres, exemplul dum
neavoastră înalt și pilduitor de mun
că și viață
constituind un izvor
profund mobilizator de energii, de
elan constructiv pentru toți comu
niștii, pentru întreaga noastră na
țiune.
Cu profundă mîndrie patriotică și
nemărginită recunoștință privim la
această mare aniversare chipul nou
al patriei, cu marile înfăptuiri ale

socialismului, care vor dăinui și stră
luci peste veacuri ca principale cti
torii ale Epocii Nicolae Ceaușescu.
Mindri și fericiți că trăim și mun
cim in Epoca Nicolae
Ceaușescu,
epoca de aur a marii renașteri so
cialiste a României, că destinele na
țiunii noastre sint conduse cu atita
clarviziune, patriotism revoluționar
și realism politic de dumneavoastră,
cel mai strălucit conducător de
partid și de țară, facem legămînt
solemn și ne angajăm că vom munci
cu ard'oare pentru înfăptuirea ne
abătută a hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului, a orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră.
Vă rugăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușeăcu, să pri
miți înaltul nostru omagiu, cele mai
calde urări de sănătate și fericire,
spre binele poporului și al țării, spre
gloria și strălucirea
eroicei patrii
străbune.
Cu adincă venerație dăm glas, și
la această măreață sărbătoare, recu
noștinței noastre profunde pentru
contribuția uriașă pe care ați adus-o
și o aduceți la asigurarea progresu
lui și inflorirea României socialiste,
pentru tot ceea ce faceți spre binele
și prosperitatea poporului, spre înăl
țarea lui în
deplină libertate și
demnitate, pe culmi tot mai înalte
de civilizație și bunăstare, spre co-

nism și înaltă responsabilitate, de
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. per
sonalitate proeminentă a vieții in
ternaționale. „Erou al Păcii", cum
v-ați impus in conștiința omenirii.
Avem cu toții convingerea că cel
mai profund omagiu pe care vi-1 pu
tem aduce pentru mărețele ctitorii
ale celor peste patru decenii de viață
liberă și demnă este angajarea noas
tră plenară, alături de întreaga na
țiune, pentru a da viață istoricelor
hotăriri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, ele constituind
suportul de trăinicie al evoluției
noastre pe treptele superioare ale vii
torului, chezășia însăși a dezvoltării
proeminente a
socialismului
în
România, a înaintării spre comunism.

Pentru noi, toți cei ce trăim și
muncim in Bărăganul ialomițean. ca
de altfel pentru toți fiii României
socialiste, marile
transformări re
voluționare care au .avut loc în ul
timele două decenii, de cind vă aflați
in fruntea partidului și statului și
ne conduceți cu strălucire destinele,
sînt dovezi grăitoare ale prodigioa
sei dumneavoastră activități pe care
o consacrați fără odihnă intereselor
supreme ale poporului și ale întregii
umanități, ridicării patriei pe cele
mai înalte culmi de progres și ci
vilizație — se menționează in tele-

județului Iași la înflorirea scumpei
noastre patrii — Republica Socialistă
România.
Cronica
acestor ani
luminoși
înscrie cu litere de aur succesele
fără precedent obținute prin munca
eroică a poporului, sub conducerea
dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,' ales la Congre
sul al IX-lea, prin voința una
nimă a comuniștilor. a între
gii noastre națiuni. în fruntea
destinelor partidului și patriei —
se subliniază in telegrama adresată
de COMITETUL JUDEȚEAN OLT
AL P.C.R. Vasta operă constructivă
a României de azi se constituie în
cea mai fertilă epocă a istoriei pa
triei, înscrisă in conștiința națională
sub numele ilustru afi ctitoru
lui și arhitectului său de geniu :
Nicolae Ceaușescu. România deceniu
lui cinci al revoluției de la 23 August
1944 oferă imaginea unei țări înflo
ritoare. cu. o industrie puternică și o
agricultură in plin avînt, cu grâitoare împliniri in dezvoltarea învățămintului, științei, artei și culturii —
domenii a căror puternică ascensiu
ne este legată nemijlocit de gindirea și fapta dumneavoastră cuteză
toare.
Aplicînd in viață politica partidu

• Sentimente de nețărmurită dragoste și
fierbinte recunoștință față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru contribuția hotărîtoare la uriașele
înfăptuiri din anii revoluției și construcției socialiste,
cu deosebire din epoca de glorie deschisă de

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român
© Deplină angajare a întregului nostru popor
de a înfăptui în mod exemplar sarcinile din acest an
și din actualul cincinal, de a transpune neabătut
în viață istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea
ai partidului
© întreaga noastră națiune este mindră că are

în tovarășul Nicolae Ceaușescu un strălucit exponent
al voinței de pace și colaborare internațională, un
apărător ferm al dreptului tuturor popoarelor la
viață, la existență liberă și fericită
monism — se menționează in tele
grama adresată
de COMITETUL
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL PAR
TIDULUI COMUNIST ROMÂN.
Aducem, totodată, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
un vibrant și suprem elogiu perso
nalității dumneavoastră, genial și
ilustru conducător al națiunii noas
tre socialiste, patriot înflăcărat de
mărețe idealuri revoluționare puse
în slujba propășirii și fericirii po
porului român, erou intre eroii nea
mului, .personalitate de prim rang
a lumii politice de astăzi, militant
consecvent pentru instaurarea unui
climat de pace și de încredere pe
planeta noastră, atît de greu încer
cată în acest secol de războaie nimi
citoare.
Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
întregul nostru devotament și ne
angajăm solemn că, urmindu-vă
neabătut însuflețitorul exemplu de
muncă și viață, vom acționa zi de
zi, cu hotărîre. responsabilitate și
spirit revoluționar pentru înfăptuirea
sarcinilor pe acest an — ultimul din
actualul cincinal — si intrarea in
cele mai bune condiții în cincinalul
1986—1990, pentru transpunerea in
viață a orientărilor, sarcinilor si in
dicațiilor formulate de dumneavoas
tră la Plenara C.C. al P.C.R: și a
activului central de partid, care con
stituie pentru noi un program con
cret de acțiune in întreaga noastră
activitate.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HARGHITA AL
P.C.R. se subliniază : Sintem pe de
plin conștienți, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că tot ceea
ce s-a înălțat în anii socialismului
pe pămîntul României este rodul
muncii entuziaste a poporului, poartă
pecetea inconfundabilă a spiritului
revoluționar, creator, de care sînt în
suflețiți toți fiii patriei, spirit ce ca
racterizează toate forțele și realiză
rile obținute în cei 41 de ani care
au trecut de la victoria revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialista de la 23
August 1944 și mai cu seamă în pe
rioada cea mai bogată în împliniri
din întreaga istorie națională, perioa
dă inaugurată de Congresul al IXlea al partidului, care poartă pe bună
dreptate numele celui ce-i este cti
tor : „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Sintem cuprinși de o legitimă mîn
drie patriotică că România se bucură
astăzi de un prestigiu internațional
unanim recunoscut în lume, datorită
politicii sale de pace, independență
și colaborare rodnică între națiuni,
promovată cu strălucire și clarviziu
ne, într-un spirit de profund uma

graraa adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.
In acești ani de trainice împliniri
socialiste, cei mai rodnici din în
treaga noastră existență milenară,
județul Ialomița, asemenea tuturor
zonelor țării,
beneficiind din plin
de roadele politicii științifice a parti
dului și statului nostru, de grija și
atenția dumneavoastră deosebite, a
cunoscut transformări de o amploare
și profunzime fără precedent in toate
domeniile vieții economice și socia
le, pentru care toți locuitorii aces
tor meleaguri vă aduc cele mai vii
mulțumiri și întreaga noastră gra
titudine pentru viața liberă, demnă
și prosperă pe care o trăim.
înmănunchind cele mai alese gin
duri și sentimente de dragoste ne
țărmurită și fierbinte devotament ale
comuniștilor, ale tuturor ialomițenilor, facem legămînt să vă urmăm
neabătut minunatul exemplu de
muncă și viață, să acționăm cu dă
ruire și pasiune revoluționară pen
tru înfăptuirea exemplară a istorice
lor hotăriri adoiptate de cel de-al
XIII-lea Congres al partidului pen
tru creșterea contribuției județului
Ialomița la dezvoltarea multilaterală
a țării.

lui nostru comunist, orientările, in
dicațiile și îndemnurile adresate de
dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae. Ceaușescu, cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru întreprin
se, împreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, in județul
nostru, făurarii de valori materiale
și spirituale ai Oltului dau țării
aluminiu, produse ale industriei me
talurgice, chimice, constructoare de
mașini, ale industriei ușoare și ali
mentare, obțin producții însemnate
de cereale, plante tehnice, legume
și fructe, lapte și carne. Elocventa
cinstire a muncii, a devotamentului
și abnegației dovedite, organizația
județeană de partid, numeroase co
lective din industrie și agricultură
au fost distinse, prin Decret prezi
dențial, cu înalte titluri și ordine ale
Republicii Socialiste România.
Adresindu-vă, și cu acest prilej,
cele mai vii mulțumiri pentru increderca acordată, vă asigurăm, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom face totul pentru încheierea
cu succes a actualului cincinal, respectindu-ne cuvintul dat in fața
dumneavoastră de a depăși cu 2,5
miliarde lei sarcinile de plan ale pe
rioadei 1981—1985.

în telegrama adresată de COMI
în telegrama adresată de COMI
TETUL
JUDEȚEAN
IAȘI
AL
P.C.R. se precizează: în mod fericit, TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL
P.C.R.
ȘI DE CONSILIUL POPULAR
în acest an, măreața noastră sărbă
toare națională coincide cu împli JUDEȚEAN se menționează : In cei
nirea a două decenii de la Congresul »41 de ani ce s-au scurs de la isto
ricul act de la 23 August 1944, în
al IX-lea al Partidului
Comunist
deosebi în cele două decenii de la
Român, arc de triumf al devenirii
noastre socialiste, care a inaugurat Congresul al IX-lea, de cind vă aflați
epoca celor mai grandioase înfăp în fruntea partidului și statului nos
tru, perioadă
denumită, cu aleasă
tuiri din întreaga existență a Româ
niei și pe care, asemenea întregului mindrie și profundă satisfacție, de
nostru
popor
„Epoca
popor, o numim simplu și firesc. în întregul
semn de înaltă prețuire și profundă Ceaușescu", România a cunoscut mă
admirație pentru ctitorul ei. „Epoca rețe împliniri socialiste in toate do
meniile vieții economice, social-poCeaușescu".
litice și spirituale.
Rod al concepției și strategiei dez
Este un adevăr profund Intrat in
voltării economico-sociale a întregii
țări, marile prefaceri și ctitorii din conștiința națiunii noastre socialiste
ultimii 20 de ani în vatra de lumi că toate realizările remarcabile ob
ținute în acești ani de reală renaș
nă a Iașiului, care a devenit unul din
tere socialistă sînt indisolubil legate
puternicele centre industriale și
dumneavoastră la
muncitorești, științifice și culturale de activitatea
borioasă,
creatoare, profund nova
ale tării, poartă adine amprenta ge
toare dedicată, cu pasiune revolu
niului dumneavoastră creator, a pre
ocupării constante acordate ridicării ționară și. totală dăruire comunistă,
intereselor
supreme ale întregului
tuturor zonelor țării la o viață nouă,
nostru popor.
înfloritoare.
Numele dumneavoastră este și va
Animați de înaltă răspundere oarămine veșnic incrustat cu litere de
triotică. de cea mai profundă stimă, aur în istoria noastră națională ca
de dragoste nețărmurită și nemărgi ctitor al celei mai grandioase opere
nit devotament, vă exprimăm, mult
de construcție socialistă a României
iubite și stimate tovarășe
Nicolae de azi și de miine, ca eminent con
Ceaușescu, hotărîrea de a vă urma
ducător de partid și de stat, înflăcă
în gînd și faptă, de a face totul cen
rat revoluționar și patriot, persona
tru a da viață mărețelor obiective litate de cea mai largă notorietate și
stabilite de Congresul al XIII-lea al autoritate pe plan mondial, ca luptă
partidului, spre a mări contribuția tor dîrz și neînfricat pentru pace și

dezarmare, pentru libertate și inde
pendență. pentru înțelegere, priete
nie și colaborare
intre toate po
poarele lumii.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa și în continuare cu consec
vență și înaltă răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor de plan pe acest
an și pe întregul cincinal 1981—1985,
pentru pregătirea tuturor condițiilor
necesare realizării la un înalt nivel
calitativ a prevederilor planului pe
1986. Vom munci cu responsabilitate
comunistă și fermitate revoluționară,
pentru aplicarea in viață a hotări
rilor
istorice ale
Congresului al
XIII-lea al partidului, sporindu-ne
și mai mult contribuția la inflorirea
și prosperitatea
acestor străvechi
meleaguri românești, la ridicarea pa
triei noastțe dragi pe noi culmi de
progres și civilizație.

în atmosfera de profundă emula
ție creatoare, de puternică angaja
re revoluționară care caracterizează
cel de-al douăzecelea an al celei mai
fertile perioade din istoria Româ
niei contemporane, pe care cu înaltă
mindrie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu", vă asigurăm,
și cu acest
prilej
sărbătoresc,
mult stimate și iubite tovarășa
Nicolae Ceaușescu, că vom urma
neabătut in întreaga noastră activi
tate luminosul dumneavoastră exem
plu de patriot înflăcărat și comunist
revoluționar, de strălucit și înțelept
ctitor al României socialiste, de per
sonalitate proeminentă a vieții poli
tice internaționale, de consecvent
luptător pentru triumful idealurilor
nobile de libertate, independentă,
pace și bună înțelegere in lume —
se consemnează in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN
SIBIU AL P.C.R.
Strins uniți in jurul partidului, al
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. urmind cu
fermitate și devotament
înaltul exemplu de muncă și viață
pe care ni-1 • oferiți prin întreaga
dumneavoastră activitate consacrată
propășirii patriei noastre socialiste,
bunăstării și fericirii poporului, ne
angajăm solemn in aceste momente
înălțătoare prilejuite de sărbătorirea
zilei de 23 August, să mun
cim cu abnegație și dăruire re
voluționară. cu hărnicie și pasiune,
să nu precupețim nici un efort pen
tru indeplinirea exemplară a tuturor
sarcinilor ce ne revin, contribuind cu
fapta și gindirea noastră creatoare
la transpunerea in viață a luminoa
selor prevederi ale documentelor ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, la materializarea minunatelor
perspective de progres și bunăstare
ale scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Cinstind ziua de 23 August, po
porul nostru prețuiește din adîncul
ființei sale întreaga dumneavoastră
contribuție la înfăptuirea acrului
eliberării, laolaltă cu uriașa activi
tate pe care ati desfășurat-o pen
tru progresul patriei in toți anii so
cialismului și cu deosebire in ulti
mele doua decenii, de cind condu
ceți în mod direct destinele națiu
nii, perioadă in care România a cu
noscut cea mai impresionantă evo
luție in toate domeniile economice
și sociale — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.
Dumneavoastră, mult iubite si
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ati devenit, totodată, simbolul înțe
lepciunii poporului nostru in abor
darea problemelor relațiilor dintre
state, fiind recunoscut in întreaga
lume ca un strălucit mesager al po
liticii românești de prietenie și co
laborare. de progres și
bunăstare
pentru toate națiunile lumii.
in anii construcției socialiste, cu
deosebire în perioada care a trecut
de la istoricul Congres al IX-lea,
județul Timiș, asemenea întregii
tari, a parcurs un important suiș, al
impliniriior in toate domeniile de
activitate. Păstrăm mereu vii in
inimi și conștiințe sprijinul multila
teral și ajutorul generos de care am
beneficiat din partea conducerii
partidului, imaginile fructuoaselor
vizite de lucru efectuate de către
dumneavoastră, împreună eu tova
rășa Elena Ceaușescu, în unități eco
nomico-sociale de pe intreg cuprinsul
județului Timiș. Memorabilele dialo
guri purtate cu oamenii muncii au
constituit
prilejuri
de
analiză
profundă a rezultatelor obținute, de
stabilire a celor mai realiste direc
ții de valorificare
a potențialului
tehnic, material și uman, de perfec
ționare a întregii noastre activități
politico-organizatorice.
însuflețiți permanent de pilda ine
galabilă pe care ne-o oferiți dum
neavoastră. conducătorul înțelept si
cutezător, revoluționarul înflăcărat,
plenar mobilizați de aprecierile, indemnurile și indicațiile pe care ni
lc transmiteți, vă asigurăm, mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vă vom urma
neabătut,
acționind
cu
întreaga
energie pentru indeplinirea sarcini
lor ce ne revin, contribuind astfel
la creșterea avuției naționale, spre
gloria și strălucirea scumpei noastre
patrii. Republica Socialistă România.
în telegrama adresată de COMITE
TUL
JUDEȚEAN
VÎLCEA' AL
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR
JUDEȚEAN se arată : Mărețele suc
cese obținute pe drumul deschis de
actul istoric de la 23 August 1941.
și cu deosebire in perioada 'celor 20
de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, ani pe care cu vibrantă
mindrie patriotică ii numim „Epoca
Ceaușescu", timp in care România
a devenit o tară industrial-agrarâ.
cu o industrie dezvoltată, modernă,
cu o agricultură socialistă înaintată,
realizările de mare anvergură legate
nemijlocit de puternica dumneavoas
tră personalitate creatoare, de uriașa
activitate teoretică si practică depu
să pentru elaborarea liniei politice
generale a
partidului și
statului
nostru și pentru transpunerea neabă
tută in viață a vastelor programe
de muncă adoptate imoreună cu
partidul și cu tara, demonstrează
că poporul român se află in rindul
națiunilor celor mai avansate in ce
privește dezvoltarea orinduirilor so
ciale. a forțelor de producție, a ști
inței. culturii și civilizației umane.

Sub impulsul generator de noi și
tot mai mari energii creatoare, al
bilanțului grandioaselor realizări ob
ținute de România socialistă m ulti
mele două decenii, de cind în frun
tea partidului și statului vă aflați
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. proe
minentă personalitate politică și ști
ințifică. intiiul bărbat al tării, care
ați imprimat o viziune nouă, profund
revoluționară, dialectică și umanis
tă dezvoltării socialiste și comuniste
a patriei, puternic mobilizați de în
demnurile și chemările dumneavoas
tră la atingerea unor noi cote de
calitate și eficientă in activitatea din
toate domeniile, oamenii muncii de
pe meleagurile vilcene. în frunte eu
comuniștii, acționează cu abnegație
și pricepere, cu neobosită pasiune și
elan creator pentru a transpune in
viață sarcinile economico-sociale ce
ne revin in acest cincinal, punind
astfel temelii solide pentru îndepli
nirea in condiții' superioare a hotă
ririlor istorice ale celui de-al XIIIlea Congres, pentru a ne spori per
manent contribuția la înflorirea
necontenită a scumpei noastre patrii.
Aniversarea a 41 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialista din patria noastră consti
tuie pentru noi, oameni ai muncii de
naționalitate maghiară, ca și pentru
toți l'iii României socialiste un nou
prilej de a vă adresa cu deosebit res
pect un înflăcărat omagiu, expresia
sentimentelor noastre de nemărginită
dragoste, stimă, prețuire și recunoș
tință și de a vă ura multă sănătate și
putere de muncă in nobila și pilduitoarea activitate pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului
pentru binele și fericirea poporului,
pentru pace și înțelegere intre po
poarele lumii — se menționează in
telegrama adresată de CONSILIUL
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARĂ DIN RE
PUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA.
Cinstind măreața operă istorică pe
care o înfăptuiți in fruntea partidu
lui și statului, vă asigurăm,. mult
'stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de naționalitate maghiară din
Republica Socialistă România.
în
tr-o unitate de monolit cu în
tregul popor, in jurul partidului, al
dumneavoastră personal, sint hotărîți
să înfăptuiască neabătut politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului. să muncească cu abnegație și
dăruire patriotică pentru dezvoltarea
continuă
a României socialiste și
afirmarea ei tot mai puternică in
rindul națiunilor lumii.
în telegrama adresată de CON
SILIUL NATIONAL AL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITATE
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMÂNIA se arată :
Actul revoluționar de la 23 August
1944. apoi Congresul a.1 IX-lea al
partidului au inaugurat etapa cea
mai glorioasă din istoria multimi
lenară a’ poporului român, perioada
celor mai adinei prefaceri revoluțio
nare a întregii noastre societăți pe
care, în semn de aleasă prețuire și
cu îndreptățită
mîndrie patriotică,
întregul
popor o numește „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Acești 20 de ani
de istorie nouă poartă în fizionomia
lor intrinsecă amprenta genialei
dumneavoastră personalități, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de eminent conducător de partid și
de stat, înflăcărat patriot, ctitorul
României moderne, a cărui gîndire
novatoare, originală, adine științifi
că și realistă, activitatea practică de
mare profunzime și cutezanță revo
luționară. au adus un spirit înnoitor
in toate domeniile construcției so
cialiste.
Vă asigurăm, mult, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii de naționalitate germană, animați
de aceleași idealuri și aspirații ca
ale întregului popor, sînt ferm hotăriți să nu-și precupețească efortu
rile și capacitatea lor creatoare pen
tru a-și aduce contribuția deplină la
înfăptuirea
istoricelor hotăriri ale
Congresului al XIII-lea al partidului,
la ridicarea pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație a patriei
noastre scumpe, Republica Socialistă
România.

Cu prilejul celei de a 4I-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialista
de la
23 August 1944,
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE
DE PRODUCȚIE, în numele milioa
nelor de țărani cooperatori, mecani
zatori, specialiști, al tuturor celor ce
muncesc pe ogoarele patriei, vă
adresează, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai respec
tuoase și calde felicitări izvorite din
dragostea nețărmurită și din admira
ția pe care v-o purtăm pentru acti
vitatea neobosită desfășurată cu dă
ruire și pasiune revoluționară pentru
progresul și prosperitatea națiunii
noastre socialiste, pentru întărirea
continuă a independenței și suvera
nității patriei.
La glorioasa aniversare a eliberării
patriei, agricultura României se în
fățișează ca o ramură de bază a eco
nomiei naționale, cu o “ puternică
dotare tehnico-materială, capabilă sâ
asigure producții ridicate și stabile,
o aprovizionare corespunzătoare a
populației și a industriei cu materii
prime, chiar și în anii cu condiții
climatice grele; ceea ce demonstrează
caracterul științific, justețea politicii
agrare a partidului și statului nostru,
a indicațiilor, orientărilor și sarcini
lor trasate de dumneavoastră pentru
înfăptuirea obiectivelor fundamenta
le ale noii revoluții agrare în patria
noastră.
Reafirmînd și cu acest prilej ade
ziunea totală și deplină la politica
internă și externă a partidului și
statului nostrb. dînd cea mai înaltă
apreciere contribuției dumneavoastră
la înflorirea continuă a patriei și
creșterea prestigiului României pe
toate meridianele globului, întreaga
țărănime este ferm hotărîtă și vă
asigură, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, că va munci
fără preget, intr-o unitate de neclin
tit in jurul partidului, pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului.
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CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii
Populare Mongole, al întregului popor mongol, precum și al meu
personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România și poporului frate român sincere
felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 41-a ani
versări a eliberării României de sub jugul fascist.
Sub conducerea avangardei sale — Partidul Comunist Român —
oamenii muncii din România socialistă, dezvoltînd colaborarea cu
Uniunea Sovietică și celelalte țări frățești, au obtinut, într-un timp
istoric scurt, succese remarcabile in toate domeniile vieții sociale.
Poporul mongol se bucură sincer de aceste realizări ale poporului
frate român în opera de construire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.
Este plăcut să constat cu satisfacție că relațiile de prietenie
frățească și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre
se dezvoltă cu succes pe baza Tratatului de prietenie și colabo
rare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă
România. Partidul și poporul mongol sint ferm hotărîte să dez
volte pe mai departe aceste relații, sore binele popoarelor noastre,
in interesul cauzei păcii și socialismului.
în această zi de sărbătoare vă doresc din toată inima dumnea
voastră. stimate tovarășe Ceaușescu. tuturor comuniștilor români,
oamenilor muncii din România frățească, noi realizări în con
strucția socialistă. în îndeplinirea cu succes a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. în lupta pentru
pacea și securitatea popoarelor.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, al guvernului și poporului Republicii Socialiste Ce
hoslovace și în numele nostru personal, vă adresăm dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernu
lui și poporului Republicii Socialiste România salutări tovărășești
și .cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a culminării luptei de eliberare națională și eliberării României de sub
dominația fascistă.
Infrîngerea fascismului hitlerist. în care rolul hotărîtor l-a ju
cat Uniunea Sovietică, și insurecția armată a forțelor patriotice
au deschis poporului român calea spre construirea socialismului.
Sub conducerea partidului comunist, oamenii muncii români au
înfăptuit, intr-o perioadă scurtă din punct de vedere istoric, pro
funde transformări sociale și economice și au creat astfel bazele
edificării societății socialiste dezvoltate. în Renublica Socialistă
Cehoslovacă prețuim sincer rezultatele pe care România socialistă
le-a obținut pe acest drum, în colaborare cu țările socialiste fră
țești în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.
Sîntem convinși că prietenia tradițională și colaborarea din
tre Renublica Socialistă Cehoslovacă si Republica Socialistă Româ
nia, dintre partidele si poooarele celor două tăvi bazate no prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului soma'ist. se
vor dezvolta și în continuare în interesul întăririi continue a
unității si coeziunii țărilor comunității socialiste, in interesul bi-itm
împotriva imperialismului, pentru înlăturarea amenințării nucleare
și menținerea păcii în lumea întreagă.
Vă urăm, stimati tovarăși, -dumneavoastră si întrog-dni nonor
român multe si noi succese în îndenlinirea sorinilor exigente alo
edificării socialiste, trasate de Congresul al XIII-lea al Partidului
Comunist Român.

LUBOMIR STROUGAL
Președinte
al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

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

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a zilei eliberării României,
vă adresăm felicitările noastre in numele poporului. Partidului
Comunist și Guvernului Republicii Cuba.
Constatăm cu satisfacție realizările obținute de poporul român
în edificarea și consolidarea socialismului și în lupta pentru pace,
și vă urăm noi succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român spre ridi
carea bunăstării și fericirii poporului.
Această aniversare are loc în condițiile unei încordate situații
internaționale, ca urmare a politicii agresive imperialiste. Țările
socialiste și forțele progresiste iși continuă lupta neîncetat pentru
salvgardarea păcii și realizarea progresului economic și social.
Sîntem încredințați că mersul ascendent al relațiilor de colabo
rare și cooperare dintre Cuba și România va permite ca acestea să
se adincească și mai mult in interesul înțelegerii și prieteniei din
tre cele două popoare.
Reinnoindu-vă dovada celei mai înalte considerațiuni și prețuiri,
vă doresc succese în îndeplinirea înaltelor dumneavoastră respon
sabilități.
Cu urări de sănătate și fericire personală,

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și al Guvernului Republicii Cuba

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Pomilar Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România ne
oferă ocazia, in numele poporului albanez, Prezidiului Adunării
Poporului, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste
Albania și in numele nostru să vă transmitem sincere felicitări,
iar poporului român cele mai bune urări de fericire și prospe
ritate.
Ne exprimăm încrederea că relațiile traditionale de prietenie
dintre popoarele noastre se vor dezvolta ’necontenit.

RAM1Z ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

al

Președintele Consiliului de Miniștri
Republicii Populare Socialiste Albania

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

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, poporul capverdian, Partidul African al Independenței din Capul Verde și gu
vernul mi se alătură pentru a transmite Excelenței Voastre și. prin
intermediul dumneavoastră, poporului, partidului și Guvernului Re
publicii Socialiste România cele mai calde felicitări. Adresăm cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală Excelentei Voas
tre. de prosperitate și bunăstare poporului român prieten.
Cu cea mai înaltă considerație,

Secretar general
al Partidului African al Independenței
din Capul Verde,
I Președintele Republicii Capului Verde

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE GIOSAN

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a zilei eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, vă adresăm dumneavoastră și. prin dum
neavoastră. Partidului Comunist Român. Marii Adunări Naționale,
Consiliului de Stat. Guvernului Republicii Socialiste România și
poporului frate român cele mai călduroase felicitări.
în cei 41 de ani ce au trecut de cînd țara a fost eliberată,
poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, valorificînd tradiția patriotică și spiritul de muncă creatoare, a în
făptuit transformări revoluționare profunde și a obținut realizări
mărețe în opera de edificare a socialismului, dezvoltînd economia,
cultura și ridicînd nivelul de viață al poporului.
Poporul vietnamez se bucură de aceste realizări obținute de
poporul frate român și-i urează sincer să continue să obțină noi
succese tot mai mari în traducerea în viață a directivelor trasate
de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. in vederea construirii cu
succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.
Avem convingerea că relațiile de prietenie, și cooperare multi
laterală dintre poporul vietnamez și poporul român, bazate pe
marxism-leninism și internaționalismul socialist, se vor consolida
Si dezvolta neîncetat.

LE DUAN
Secretar general al C.C. al P.C.
din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat
al R. S. Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri
al R. S. Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale
a R. S. Vietnam

Tovarășului NICOLAE

în numele Partidului Muncitorilor din Etiopia, al guvernului și
poporului Etiopiei Socialiste, precum și al meu personal, am marea
plăcere să vă adresez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, po
porului frate român și Guvernului Republicii Socialiste România
calde felicitări cu ocazia celei de-a 41-a aniversări a zilei elibe
rării tării dumneavoastră.
Apreciind progresul obținut de către Republica Socialistă Româ
nia. sub conducerea Partidului Comunist Român, exprim, totodată,
convingerea că anii viitori vor cunoaște intărirea pe mai departe
a relațiilor prietenești existente între țările noastre frățești.
Folosesc, de asemenea această ocazie pentru a exprima cele
mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, de progres și
prosperitate pentru poporul frate din Republica Socialistă România.

MENGISTU HAILE,MARIAM
Secretar general
al Comitetului Central
al Partidului Muncitorilor din Etiopia,
Președintele Consiliului Militar
Administrativ Provizoriu,
Comandant suprem al Armatei
Revoluționare a Etiopiei Socialiste

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

v

Sărbătorirea celei de-a 41-a aniversări a eliberării României
oferă Algeriei prilejul de a vă adresa, în numele poporului nige
rian, al partidului său, F.L.N., al guvernului și al meu personal
cele mai călduroase felicitări.
Folosesc această fericită ocazie pentru a reafirma atașamentul
Algeriei la dezvoltarea raporturilor de cooperare și prietenie care
unesc cele două țări ale noastre. Sînt convins că Algeria si Româ
nia vor continua acțiunile lor în favoarea promovării unei ere
universale, care să garanteze pacea securitatea și progresul.
Vă rog să-mi permiteți de a formula urările mele de sănătate
și fericire personală pentru dumneavoastră, iar poporului prieten
al României multă prosperitate și progres.
Cu înaltă considerație,

VIDOIE JARKOVICt
Președintele Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România,
transmit Excelenței Voastre felicitările mele călduroase si cele
mai bune urări de prosperitate și fericire pentru tara dumnea
voastră și poporul român.

ELISABETH

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
sînt fericită să vă adresez. în numele meu și al poporului cana
dian. cele mai sincere urări de fericire, și prosperitate pentru
națiunea română.
Recenta dumneavoastră vizită a întărit în mod fericit legăturile
tradiționale de prietenie între cele două țări ale noastre. Ea a
deschis. în plus, perspectiva lărgirii cooperării în toate domeniile,
atît pe plan bilateral, cit și în favoarea păcii și securității în lume.
Sînt convinsă că relațiile noastre excelente se vor dezvolta și mai
mult în anii ce vin, in beneficiul reciproc al celor două popoare
ale noastre.

JEANNE SAUVE
Guvernatorul general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am
plăcerea să vă adresez caldele mele felicitări.
Doresc ca legăturile de prietenie și cooperare între popoarele
noastre să se intensifice în viitor.

Republicii

Secretar general al Partidului F.L.N.,
Președintele Republicii Algeriene
Democratice și Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE

Franceze

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei eliberării țării dumneavoastră, am marea
plăcere de a transmite Excelentei Voastre cele mai calde feli
citări, fericire și urări de bine, iar poporului român prosperitate.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
imi este deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre, în nu
mele meu personal, precum și al guvernului și poporului marocan,
felicitările cele mai călduroase și urările cele mai sincere de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate ereseîndă poporului ro
mân prieten, sub înalta și ințeleapta conducere a Excelentei
Voastre.
Vă rog să primiți. Excelență, expresia deosebitei mele considerațiund.

HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă pri
lejui să adresez Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, intregului popor român calde și sincere felicitări din partea poporului
togolez, a partidului său de avangardă — Adunarea Poporului Togolez și a guvernului său, la care alătur propriile mele felicitări.
Ne este cunoscut profundul atașament al ponorului român la
cauza păcii și dreptății și ne exprimăm satisfacția’ pentru excelen
tele raporturi de prietenie și cooperare existente între Togo și Re
publica Socialistă România, pe care dorim mult să le consolidăm
continuu, spre binele popoarelor noastre.
Vă rugăm să primiți, domnule președinte, urările de sănătate
și de fericire pe care le adresăm Excelenței Voastre, precum și de
prosperitate crescindă Republicii Socialiste România.
Cu cea mai inaltă considerație,

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte Fondator al Adunării
Poporului Togolez

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi de către țara dumneavoastră prietenă a
eliberării sale de sub fascism, a realizării independenței Româ
niei. imi face deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre și,
prin dumneavoastră, guvernului și poporului român prieten. în
numele poporului arab palestinian, al Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei și al meu personal, un
cordial salut tovărășesc și cele mai sincere felicitări prietenești.
în această zi, in urmă cu 41 de ani, eroicul popor român a reîn
noit, sub conducerea Partidului Comunist Român, voința sa de
libertate, a realizat independența sa națională, a pus bazele edifi
cării statului socialist și a înfrînt forțele invadatoare ale agresorilor
fasciști, angajîndu-se pe calea libertății, progresului și dezvoltării.
Sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, eroicul dumneavoastră
popor și partid și-au continuat drumul punînd în centrul obiecti
velor lor realizarea progresului și dezvoltării economice și sociale,
fidel principiilor scumpe tuturor popoarelor și forțelor care luptă
pentru libertate și independență, împotriva colonialismului, -impe
rialismului și rasismului.
România socialistă a fost întotdeauna alături de poporul nostru
arab palestinian in lupta sa pentru eliberarea pămîntului său și
redobîndirea drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul
său la întoarcere și autodeterminare, precum și instaurarea statului
său independent. Cu acest prilej, ne exprimăm recunoștința și
înalta noastră apreciere pentru sprijinul acordat de țara dumnea
voastră poporului nostru și cauzei sale drepte, asigurîndu-vă de
prețuirea noastră față de relațiile tovărășești de solidaritate exis
tente între popoarele noastre. între guvernul dumneavoastră și Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezentant unic și legitim
al poporului arab palestinian.
Vă asigurăm, totodată, de deosebita noastră preocupare pentru
întărirea și dezvoltarea acestor relații în slujba obiectivelor și inte
reselor noastre comune, a realizării păcii în Palestina și în Orientul
Mijlociu și a instaurării statului palestinian- independent.
In încheiere, doresc să reiterez Excelenței Voastre caldele noas
tre felicitări prietenești, transmițîndu-vă un cordial și frățesc salut
tovărășesc, dorindu-vă continuu succes în conducerea poporului ro
mân prieten și continuă înflorire.
Revoluție pînă la victorie !

YASSER ARAFAT
■

Președintele Comitetului Executiv
al O.E.P.,
Comandant general
al Forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela adre
sează conducerii Partidului Comunist Român calde felicitări și urări
pentru noi succese in construcția socialistă și lupta comună pentru
apărarea păcii și împotriva imperialismului.

Președintele Republicii Socialiste România

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI

Cu ocazia ce-lei de-a 41-a aniversări a eliberării României,
adresez Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune urări
de fericire și prosperitate.

COMUNIST DIN VENEZUELA

OLAV V
Regele Norvegiei

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, doresc să vă adresez
dumneavoastră, guvernului și poporului român felicitări, precum și
cele mai bune urări de progres și prosperitate țării dumneavoas
tră din partea guvernului și poporului australian.
îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre se
vor dezvolta tot mai mult în viitor.

NINIAN STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Guvernul și poporul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
mi se alătură-in a adresa Excelenței Voastre, guvernului și po
porului român sincere felicitări și calde urări cu prilejul fericit
al Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
Este dorința mea fierbinte ca raporturile prietenești și cordiale
existente între cele două țări ale noastre să se Întărească pe mai
departe în viitor.

JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Fratelui NICOLAE CEAUȘESCU

R.

Președintele Republicii Socialiste România

CHADL! BENDJEDID

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din
România felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru dezvol
tarea continuă, cu succes și pentru prosperitatea țării dumnea
voastră.
Folosesc acest prilej pentru a ne exprima satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea cu succes a raporturilor și colaborării dintre
U.C.L și P.C.R. și dintre țările noastre socialiste și vecine, pre
cum și dorința noastră pentru dezvoltarea lor continuă cu succes
și întărirea prieteniei dintre popoarele și naționalitățile Iugosla
viei și poporul român.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să adresez felicitări Excelenței
Voastre cu ocazia aniversării Zilei naționale a națiunii dum
neavoastră.
De asemenea, în numele guvernului meu și al poporului spa
niol. vă exprim incă o dată, domnule președinte, urările mele
cele mai sincere de fericire personală și pentru poporul român
prieten.
Cu cea mai înaltă considerație,

Președintele

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii
Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

FRANCOIS MITTERRAND
ADIL CARCANI

ARISTIDES PEREIRA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Democratice
Socialiste Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei eliberării poporului român am
onoarea de a transmite Excelenței Voastre urările de prietenie
și solidaritate ale guvernului și poporului columbian.
Legăturile care unesc popoarele noastre au profunde rădăcini
în cultura care a dat naștere limbilor noastre și care se exprimă
printr-un atașament adine înrădăcinat fată de instituțiile care au
servit ca fundament al civilizației și progresului țărilor noastre.
îmi face o deosebită plăcere să constat, cu această ocazie, re
lațiile strinse care unesc țările noastre și să-mi exprim speranța
că acestea se vor dezvolta in viitor.
Rog pe Excelenta Voastră să primească expresia înaltei mele
considerațiuni și prietenii.

BELISARIO BETANCOUR CUARTAS
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului Ghanei, precum și al meu
personal, doresc să adresez Excelenței Voastre, guvernului și po
porului român cele mai calde felicitări cu prilejul festiv al Zilei
naționale a României.
Fie ca relațiile de prietenie și colaborare, care se dezvoltă atît
de fericit între țările noastre, să cunoască o întărire și mai puter
nică in viitor. în interesul reciproc al popoarelor noastre.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 41-a aniversări a eliberării
Republicii Socialiste România vă transmit salutul frățesc al socia
liștilor chilieni și dorința arzătoare de mari succese în’ dezvoltarea
patriei dumneavoastră socialiste.

CLODOMIRO ALMEYDA
Secretar general al Partidului
Socialist din Chile

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

Partidul Socialist Revoluționar Ecuadorian adresează ilustrei
dumneavoastră personalități, frățescului Partid Comunist Român șl
viteazului popor român un călduros salut și felicitări cu - ocazia
sărbătorii naționale de la 23 August.
Importanta aniversare coincide cu înregistrarea unor succese
remarcabile, menite să satisfacă plenar necesitățile crescînde ale
poporului român. Dificultățile, de orice natură ar fi, au fost înfrun
tate cu succes, în spiritul politicii de libertate, autonomie,’ indepen
dență și dezvoltare promovate de Partidul Comunist’ Român, de
România socialistă.
Se împlinesc, de asemenea, douăzeci de ani de la istoricul
Congres al IX-lea al P.C.R., care a avut marea înțelepciune de a
situa in fruntea partidului și poporului dumneavoastră un lider cu
excepționale calități și cu o gindire vizionară, așa .cum sîritețl
dumneavoastră, tovarășe secretar general. Pe bună dreptate,
poporul român a denumit aceste ultime două decenii drept „Epoca
Ceaușescu", deoarece, în milenara istorie a României, ea repre
zintă perioada in care au fost atinse cele mai mari obiective de
dezvoltare și în care poporul român și-a reafirmat plenar perso
nalitatea proprie pe plan intern și extern.
România nu este doar un exemplu al construcției socialiste șî
al activității revoluționare, dumneavoastră, tovarășe președinte,
sînteți, totodată, un lider al țărilor în curs de dezvoltare, un lider
al „lumii a treia", care, nu doar acum, cînd dificultățile din aceste
țări au căpătat dimensiuni excepționale, ci, încă de mai bine de
zece ani, cereți instaurarea unei noi ordini economice internaționale,
care să statueze relații de dreptate între popoare și să pună capăt
neocolonialismului economic impus de sistemul capitalist pe arena
internațională. în domeniul politicii externe ați avansat, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, propuneri practice pentru realizarea păcii și
autodeterminării popoarelor, inițiative cărora le acordăm o înaltă
prețuire și pe care le impărtășim și le sprijinim.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă exprima, cu ocazia
importantelor aniversări ale poporului român, sentimentele .mele
și ale Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian de profundă
stimă și considerație.
Cu deosebit respect,

Dr. VICTOR GRANDA AGUILAR
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Revoluționar
Ecuadorian,
Președintele Frontului Socialist Ecuadorian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, vă rog să-mi permi
teți să adresez, in numele meu personal și al Organizației Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricultură, urări de sănătate și fericire
Excelenței Voastre, precum și de bunăstare poporului român.
Cu cea mai înaltă considerație,

Locotenent de aviație JERRY JOHN RAWLINGS

EDOUARD SAOUMA

Șeful statului,
Președintele Consiliului Provizoriu
al Apărării Naționale al Republicii Ghana

Director, general al Organizației
Națiunilor Unite pentru Alimentație
și Agricultură (Roma)
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Nicolae Ceaușescu
s-a întilnit cu tovarășul Rene Urbany,
Tovarășul

Manifestări peste hotare consacrate
sărbătorii naționale a poporului roman

președintele Partidului Comunist Luxemburghez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, s-a întilnit, simbătă, 24 au
gust, la Snagov, cu tovarășul Rene
Urbany, președintele Partidului Co
munist Luxemburghez, aflat în vizită
în tara noastră, la invitația C.C. al
P.C.R.
Tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
i-au fost transmise din partea con
ducerii partidului, a tuturor comu
niștilor din Luxemburg, un cordial
salut și cele mai călduroase felici
tări cu ocazia Zilei naționale a po
porului român. Oaspetele a subli
niat impresia deosebită pe care i-au
produs-o festivitățile desfășurate în
capitala României cu acest prilej,
legătura puternică a partidului cu
masele, unitatea strînsă a poporului
în jurul partidului, al secretarului
său general. Totodată, președin
tele Partidului Comunist Luxem
burghez
a
adresat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu sincere felicitări
în legătură cu împlinirea a 20 de
ani de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român,
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășei Elena Ceaușescu un salut
cordial prietenesc și cele mai bune
urări.
în timpul discuției, tovarășul Rene
Urbany a dat o înaltă apreciere
realizărilor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economică și so
cială a țării, remareînd in acest sens
Canalul Dunăre — Marea Neagră,
Metroul bucureștean, alte mari obiec
tive pe care a avut posibilitatea să
le cunoască direct.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a adresat tovarășului
Rene Urbany un salut prietenesc,
împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire, rugîndu-1, tot
odată. să transmită aceleași calde
urări conducerii partidului, tuturor
comuniștilor din Luxemburg.
în timpul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările
celor două partide, precum și la un
schimb de păreri referitor la unele
probleme international e.
în acest context au fost relevate
bunele raporturi statornicite între
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Luxemburghez, exprimîindu-se convingerea că extinderea
și dezvoltarea în continuare a aces
tora, pe baza respectării principii
lor egalității în drepturi, a autono
miei și independenței, a dreptului
fiecărui partid, indiferent de mări
mea sa, de a-si elabora linia poli
tică, corespunzător condițiilor isto
rice naționale și sociale din propria
țară, vor servi intereselor întăririi
prieteniei dintre popoarele român și
luxemburghez, solidarității mișcării
comuniste și muncitorești internațio
nale. cauzei păcii, securității și cola
borării in Europa și în lume.
In cadrul întrevederii a fost ex
primată îngrijorarea față de încor
darea deosebit de gravă existentă în
lume și s-a subliniat importanța de
a se acționa cu hotărîre pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru
trecerea la dezarmare, și în primul
rînd la dezarmarea nucleară, pentru
oprirea militarizării Cosmosului. în

Tovarășului ALI

legătură cu aceasta, a fost eviden
țiată necesitatea ca țările europene,
toate statele lumii să-și asume- o
răspundere mai mare pentru a de
termina realizarea unui acord în
cadrul negocierilor
sovieto-americane de la Geneva, care să pună
capăt înarmărilor nucleare și cos
mice, să determine trecerea la
dezarmare, la reducerea cheltuieli
lor militare.
In timpul întîlnirii a fost subli
niată importanța întăririi unității de
acțiune a partidelor comuniste, mun
citorești, a forțelor democratice, pro
gresiste, a popoarelor de pretutin
deni in lupta pentru făurirea unei
lumi a păcii, destinderii, înțelegerii
și colaborării.
De asemenea, a fost relevată in
terdependența dintre lupta pentru
încetarea cursei înarmărilor, trecerea
la dezarmare și lupta pentru solu
ționarea problemelor social-economice acute cu care se confruntă
astăzi multe dintre țările lumii. Tot
odată. s-a pus în evidentă însemnă
tatea soluționării globale a proble
melor subdezvoltării, inclusiv a da
toriilor externe ale țărilor in curs
de dezvoltare, edificării unei noi
ordini economice mondiale.
A fost reliefată necesitatea elimi
nării foirței și a amenințării cu for
ța din viața intemaționailă. rezolvării
tuturor problemelor litigioase dintre
state pe cale pașnică, prin tratative.
La întîlnire, desfășurată într-o
atmosferă cordială, a participat' to
varășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Dragă tovarășe Aii Yata,
Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Comitetului Central al Partidului
Comunist Român și al meu personal, salutul nostru prietenesc, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.
Comuniștii români, animați de profunde sentimente de solidaritate mi
litantă, urmăresc cu viu interes activitatea partidului, a dumneavoastră —
vechi militant și conducător al său — consacrată apărării intereselor oame
nilor muncii, ale poporului marocan, pentru progres social, democrație, so
cialism și pace.
îmi exprim convingerea că bunele relații dintre partidele noastre se vor
adinei și dezvolta tot mai mult in folosul întăririi și amplificării colaborării
dintre popoarele și țările noastre, al cooperării și înțelegerii internațio
nale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

ZIUA NAȚIONALĂ A URUGUAYULUI
Excelenței Sale
Domnului JULIO MARIA

SANGUINETTI

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
Cu prilejul celei de-a 160-a aniversări a Zilei naționale, in numele
poporului român și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări, iar po
porului Uruguayan prieten calde urări de prosperitate și pace.
Exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare care unesc
națiunile noastre vor cunoaște o nouă și puternică dezvoltare în anii ce vin.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

riile prime provenite
din sectorul agrar, in
ultimii ani s-a trecut
la exploatarea și pre
lucrarea unor zăcă
minte minerale, ca și
la valorificarea unor
surse hidroenergetice.
Pe această bază au
apărut în țară primele
unități siderurgice și
petrochimice, au fost
date în folo'sintă cen
tralele electrice de la
Salto Grande. Palmar
Paso Centurion și' Talvera, construite în co
laborare cu țările ve
cine. în ultima perioa
dă, o dată cu procesul
de trecere spre demo
cratizarea vieții poli
tice, au fost adoptate
o serie de măsuri de

natură să stimuleze
relansarea economiei,
dezvoltarea unei in
dustrii naționale.
în spiritul bunelor
sale relații cu statele
latino-americane,
de
care se simte legată
prin afinități de'limbă
și cultură. România
amplifică legăturile cu
Uruguayul,
nutrind
încrederea
că
ra
porturile româno-uruguayene vor cunoaște
în viitor o dezvoltare
mai
puternică,
în
avantajul reciproc al
ambelor popoare, în
interesul politicii de
pace,
înțelegere
și
colaborare
interna
țională.

naștere a Dîmboviței. Reportaj
19.40 Cintarea României (color).
20.20 Film artistic (color). „Cursa n-a
fost abandonată"
21,50 Telejurnal

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea
copiilor a Telefilmoteca
de
ghiozdan.
„Baladă
pentru
Măriuca". Partea a Il-a
12,40 Din cununa cintecului românesc
(color). Formații participante la
Festivalul interjudetean „Cununa
cintecului românesc* — ediția a
X-a — Tulcea, august 1985
13,00 Album duminical (partial color)
14,45 Semnături în cartea responsabili
tății cetățenești. Reportaj
15.00 tnchiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color)
O
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Telejurnal
Orizont tehnico-știintific
Tezaur folcloric (color)
Roman-foileton. „Citadela" (co
lor). Premieră pe țară. Coproduc
ție internațională. Ecranizare a
romanului cu
același nume al
scriitorului A. J. Cronin. In dis
tribuție : Ben Cross. Gareth Tho
mas. Clare Higgins. Michael Coch
rane, Cynthia Clenville.
Regia :
Peter Jeffries. Mike Vardy. Episo
dul 1
21,50 Telejurnal

20.00
20.15
20.30
20,55
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★

SOFIA. — La centrala „Farmachim" din Sofia a avut loc o ’adu
nare festivă dedicată aniversării
sărbătorii naționale a poporului ro
mân. Manifestarea a fost organiza
tă de Comitetul orășenesc Sofia aJ
P.C. Bulgar, Asociația de prietenie
bulgaro-română și conducerea cen
tralei.
în deschiderea adunării au fost
Intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Bulgariei. în prezidiu au
luat loc Iordan Golemanov, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.B.,
reprezentanți ai organelor locale
de partid și de stat, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Asociației
de prietenie bulgaro-română, mem
bri ai conducerii centralei, precum
și ambasadorul țării noastre la
Sofia,
Despre semnificația istorică a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia-

YATA

AGENȚIILE

Secretar general al Partidului Progresului
și Socialismului din Maroc

Poporul Uruguayan
sărbătorește, azi, 25
august, împlinirea a
160 de ani de la pro
clamarea independen
ței de stat, eveniment
care încununa lupta
sa îndelungată pentru
neatirnare si
exis
tență liberă.
Situat la coasta At
lanticului, între Bra
zilia
și
Argentina,
Uruguayul beneficia
ză de condiții natura
le favorabile dezvol
tării agriculturii.
în
special creșterii ani
malelor — sectorul
principal al economiei
tării. în paralel
cu
dezvoltarea unei in
dustrii
tradiționale,
care folosește mate

MOSCOVA. — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : în
cadrul manifestărilor consacrate
marcării in Uniunea Sovietică a
Zilei naționale a poporului român,
la Biblioteca unională de stat pen
tru literatură străină din Moscova
a 1’ost deschisă „Decada cărții Re
publicii Socialiste România".
în cadrul expoziției, la loc de
frunte sint prezentate lucrări din
gindirea social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.
Sint expuse, de asemenea, opere
reprezentative ale literaturii ro
mâne clasice și contemporane, lu
crări și opere, în limbile română și
rusă, din domeniile social-politic,
istoriei, științelor, artei, literaturii
pentru copii.
La festivitate au participat re
prezentanți ai Comitetului de Stat
al U.R.S.S. pentru problemele edi
turilor, poligrafiei și comerțului cu
cartea, ai Uniunii scriitorilor și ai
altor instituții centrale culturale
sovietice, ai Asociației de prietenie
sovieto-română, oameni de litere,
traducători de limbă română, un
numeros public, precum și delega
ția Asociației de prietenie românosovietică și membri ai Ambasadei
țării noastre la Moscova.
în cuvîntările rostite au fost re
liefate importanța actului istoric
de la 23 August 1944, succesele re
marcabile obținute de poporul
român in edificarea socialismului,
sub conducerea P.C.R., dezvoltarea
pe multiple planuri a relațiilor de
prietenie
și
colaborare
dintre
România și Uniunea Sovietică și
perspectivele largi pe care aceasta
le deschide promovării schimburi
lor de valori culturale și spirituale
în scopul unei mai bune cunoașteri
reciproce a succeselor obținute de
poporul român și popoarele sovie
tice în construcția socialismului și
comunismului.
La cinematograful „Forum" din
Moscova au fost inaugurate „Zilele
filmului românesc".
Au participat reprezentanți ai
Comitetului de Stat al U.R.S.S.
pentru cinematografie, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au luat parte, de asemenea, dele
gația de cineaști români și membri
ai Ambasadei țării noastre in Uniu
nea Sovietică.
în alocuțiunile rostite au fost
evidențiate semnificația actului re
voluționar de la 23 August 1944,
organizat și înfăptuit sub con
ducerea nemijlocită a Partidului
Comunist Român, transformările
revoluționare din România, dezvol
tarea constantă a colaborării culturale' româno-sovietice, inclusiv
în domeniul cinematografiei.

I PE PRESA
| TRANSMIT: |
REUNIUNE. In orașul columbian
1 Cartagena au început simbătă luicrărilc primei reuniuni ministeria
le comune a țărilor membre ale
„Grupului de la Contadora" (Columbia, Mexic, Panama și VeI nezuela) și „Grupului de sprijin"
| (Argentina, Brazilia, Peru și Uru1 guay) consacrată soluționării pe
cale politică a situației conflictuale
din America Centrală.

I

I
I
|

ț
.

ORIENTUL MIJLOCIU. Intr-un
I comunicat al Organizației Confe- I
| rinței Islamice (O.C.I.) dat publici- |
tații la Jeddah, de Sharifuddin Pirzada, secretar general al O.C.I., se i
subliniază că pacea și stabilitatea
in Orientul Mijlociu nu vor putea I
fi instaurate în absența unei rezol
vări durabile și globale a probleI mei palestiniene, pe baza redobin- |
dirii de către poporul palestinian a
I drepturilor sale inalienabile, inclu- I
siv cel de a-și crea un stat propriu.
* independent, sub conducerea Orga. nizației pentru Eliberarea Pălești- .
I nei, unicul său reprezentant legiI tim — informează agenția M.A.P. |

I

I „APELUL DE LA HIROSHIMA
| $1 NAGASAKI", prin care se cere
1 interzicerea și eliminarea armelor
I nucleare din viața omenirii, a fost
semnat pină in prezent de peste 7
milioane persoane. Printre cei care
și-au pus semnătura pe „Apel" se
I numără peste 640 de președinți ai
I consiliilor municipale și ai altor
1 organe ale administrației locale din
I Japonia.
AMIN ARE.

Primul ministru

l
|

i
I
I
|

[

al •

I Indiei, Rajiv Gandhi, a hotărît ca

alegerile din statul Punjab să aibă
loc la 25 septembrie, trei zile mai
tîrziu decît data fixată inițial —
I informează agențiile Reuter și
France Presse. Scrutinul a fost
amînat ca urmare a recentei asasiInări a liderului partidului sikh
„Akali Da". H. S. Longowal. Se
reamintește că locuitorii acestui
stat indian nu au participat la aleI gerile generale din decembrie 1984.
câștigate cu o impresionantă majo1 ritate de Partidul Congresul NațioI nai Indian (I), de guvernămint.
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I

I

|
|

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 august, ora 20 — 28 au
gust, ora 20. în țară : Vremea va fi
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai
mult senin în sudul și estul tării. în
rest, vremea va fi schimbătoare. Cer
temporar noros. Pe alocuri vor cădea
ploi sub formă de averse și se vor
semnala descărcări electrice. .Vîntul va
prezenta intensificări de scurtă durată
în nordul și vestul tării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 12 și 22
grade, iar cele maxime între 25 și 35
grade, mai ridicate în primele zile. Pe
alocuri, la munte și, izolat, în restul
teritoriului, se va produce ceată.

listă de la 23 August 1944 au vor
bit- Todor Stoicev, vicepreședinte
al Asociației de prietenie bulgaroromână. și ambasadorul României
în Bulgaria, Liviu Minda. Au fost
evidențiate puternica dezvolțare
social-economică a României, ma
rile realizări obținute de poporul
român în perioada ultimilor 20 de
ani, inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea
partidului a fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui
conducere comuniștii, toți oamenii
muncii, întregul nostru popor
transpun cu succes în viață pro
gramul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, hotărîrile Congresului al XIII-lea al
P.C.R.
A fost reliefată, de asemenea,
dezvoltarea continuă, mereu ascen
dentă a relațiilor de prietenie și
colaborare româno-bulgare, subliniindu-se în context rolul determi
nant al întîlnirilor și convorbi
rilor tradiționale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,

publicii Socialiste România, și
Erich Honecker, secretar general
al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D.G.
La manifestare, care s-a bucu
rat de succes, au participat repre
zentanți ai secției de relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G., ai
Ministerului de Externe și Ministe
rului Culturii, ai altor instituții
centrale din capitala R.D.G., mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști,
un numeros public.
★

PHENIAN. — Sub auspiciile Co
mitetului municipal Phenian al
Partidului Muncii din Coreea și ale
Asociației de prietenie coreeanoromână. la Palatul culturii „Cionlima“ din capitala R.P.D. Coreene a
avut loc o adunare festivă.
La adunare au participat Hion
Sun Kwon. secretar al Comitetului
municipal de partid. Kim Hiong
Riul, adjunct al ministrului aface
rilor externe, O Mun Han, vice
președinte al Asociației de priete
nie coreeano-română. alte cadre de
partid și de stat.

Pe toate meridianele - înalte aprecieri
pentru marile realizări în construcția so
cialistă, pentru prodigioasa activitate in
ternațională a României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu, în interesul păcii și
colaborării între popoare
președintele Republicii Socialiste
România,
și
tovarășul
Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C.B., președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria.
★

BERLIN. — în cadrul manifestă
rilor ce se desfășoară în aceste
zile în R.D. Germană, la Berlin a
avut loc vernisajul expoziției „Arta
grafică
românească
contempo
rană".
Organizată de Ministerul Cultu
rii și de Centrul de expoziții artis
tice din R.D.G., în colaborare cu
Ambasada României la Berlin și
găzduită de cunoscuta galerie
Weidendamm, din centrul capitalei
R.D.G., expoziția prezintă o paletă
bogată de lucrări ale genului,
aparținînd diferitelor generații și
stiluri de exprimare, reușind să
transmită publicului vizitator me
sajul de pace și colaborare al ar
tiștilor plastici din România socia
listă.
Atît la conferința de presă care
a precedat vernisajul, cit și la des
chiderea festivă a expoziției, au
fost evidențiate însemnătatea ac
tului înfăptuit la 23 August 1944,
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, realizările istorice ob
ținute de poporul nostru în edifi
carea socialismului, îndeosebi în
epoca deschisă de Congresul al
IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
în contextul relevării rolului ac
tiv al tării noastre în viața inter
națională, a politicii sale externe
de pace, prietenie și colaborare,
s-a reliefat dezvoltarea constantă a
raporturilor dintre România și
R.D. Germană în domeniile politic,
economic, tehnico-știintific. cultu
ral, subliniindu-se că aceste relații
de prietenie și colaborare au cu
noscut noi impulsuri ca urmare a
dialogului la nivel înalt dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu. secretar
general al P.C.R., președintele Re-

în alocuțiunile rostite au fost
evidențiate pe larg realizările dobîndite de poporul nostru, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, în anii de după eliberare,
reliefîndu-se epoca cea mai densă
în împliniri din istoria țării, inau
gurată de Congresul al IX-lea al
P.C.R., de cînd în funcția supremă
de conducere a partidului a fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Vorbitorii au trecut în revistă
cursul ascendent al relațiilor de
prietenie și colaborare românocoreene, subliniind rolul decisiv al
frecventelor întîlniri și convorbiri
la cel mai înalt nivel pentru dez
voltarea acestora.
Participanții au vizionat, cu acest
prilej, expoziția de fotografii „20
de ani de la Congresul al IX-lea
al P.C.R.".

ULAN

★

BATOR

—

La

Ulan

Bator, în cursul unei conferințe
de presă au fost evidențiate
realizările dobîndite de poporul
român în anii edificării societății
socialiste, cu precădere după cel
de-al IX-lea Congres al Partidului
Comunist Român, perioadă intrată
in istoria României sub numele de
„Epoca Nicolae Ceaușescu". De ase
menea, a fost organizată o gală a
filmului românesc. La Combinatul
de mobilă din capitala mongolă a
avut loc o seară culturală româ
nească.
★

ATENA. — La Centrul cultural al
Primăriei Virona. din Atena, a avut
loc vernisajul expoziției de foto
grafii „România contemporană".
La loc de frunte se află portretul
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. secretarul general al P.C.R.
Panouri
fotografice înfățișează
cele mai semnificative momente ale
luptei poporului român pentru în
făptuirea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și

antiimperialistă. Prin imagini su
gestive sint evidențiate, totodată,
succesele obținute de poporul ro
mân în perioada construcției socia
liste, îndeosebi marile realizări ce
au urmat Congresului al IX-lea
al P.C.R. în cadrul expoziției a
fost deschis, de asemenea, un stand
de carte românească, la loc de
cinste aflindu-se volumele din ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu
traduse în limba greacă și in alte
limbi de circulație internațională.
La Primăria Nikea, din Pireu, a
avut loc vernisajul expoziției de
fotografii „Participarea popoarelor
din Balcani la victoria asupra
fascismului".
Un loc deosebit în "cadrul expo
ziției îl ocupă standul românesc,
care ilustrează sugestiv — prin fo
tografii, hărți și date statistice —
cele mai semnificative momente
ale luptei poporului român pentru
înfăptuirea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă. Este prezentată
pe larg contribuția armatei româ
ne la eliberarea deplină a teritoriu
lui țării noastre și, apoi, a Unga
riei și Cehoslovaciei, pină la vic
toria finală asupra fascismului.
★

MAPUTO. — La Maputo a fost
organizată o conferință de presă in
cadrul căreia s-a arătat că. in acest
an, sărbătoarea națională a Româ
niei este aureolată de împlinirea a
20 de ani de la Congresul al IXlea al P.C.R., care — exprimind
voința unanimă a partidului, a în
tregului popor român — a ales în
funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai fidel și strălucit exponent al
nobilelor idealuri de dreptate, de
libertate națională și socială, de
progres, prosperitate și pace ale
poporului nostru.
S-au reliefat succesele de im
portantă istorică obținute de po
porul român și a fost prezentată
politica internațională de pace și
colaborare a României socialiste.
De asemenea, a fost organizată
o întîlnire cu cadrele didactice și
cursanții de la Școala centrală de ca
dre a C.C. al Partidului FRELIMO.
Cu această ocazie au fost donate
școlii un set de cărți în limbile
portugheză și spaniolă din operele
tovarășului Nicolae Ceaușescu, do
cumente ale Partidului Comunist
Român, precum și lucrări din do
meniul istoriei.
★

TOKIO. — La Tokio a avut
loc o adunare festivă. Au luat
parte reprezentanți ai Dietei japo
neze, Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai unor importante firme co
merciale care colaborează cu țara
noastră, un numeros public.
în cuvîntul său, Setsu Shiga,
membru al Camerei Reprezentanți
lor din partea Partidului Liberal
Democrat (de guvernămint), secre
tar general al Ligii parlamentare
de prietenie Japonia-România, a
făcut o amplă prezentare a reali
tăților românești, reliefind bogatele
tradiții ale poporului nostru, dra
gostea sa pentru libertate și spiri
tul de independență, marile reali
zări obținute în* continua dezvol
tare a țării. Vorbitorul a scos în
evidență contribuția deosebită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
promovarea înțelegerii internațio
nale, a dezarmării și păcii, înaltul
respect de care se bucură activita
tea României pe plan mondial. El
s-a referit, totodată, la amplele
posibilități de conlucrare între
România și Japonia în domeniile
politic, economic, tehnico-științil’ic,
cultural, sportiv.
(Agerpres)
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„0 grandioasă demonstrație de entuziasm a unui popor liber14
Aflați în tribune Ia marea sărbătoare națională a poporului român,
oaspeți de peste hotare au impârtâșit impresiile lor reporterilor zia
rului nostru.
RENE URBANY
președintele Partidului Comunist
Luxemburghez :

„Sint deosebit de fericit că am
avut posibilitatea să mă întilnesc
cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al Partidului
Comunist Român, și să asist la această impresionantă demonstrație.
Am fost martor la o grandioasă
manifestație a unui popor liber,
entuziast, mîndru de marile sale
succese, înregistrate îndeosebi in
decursul ultimelor două decenii.
Urăm Partidului Comunist Român,
conducătorului său, întregului po
por român să obțină noi realizări
de seamă în construcția socialistă.
Căci fiecare succes dobîndit pe această cale constituie o contribu
ție de seamă la consolidarea forțe
lor păcii. Demonstrația s-a desfășu
rat, de altfel, sub semnul păcii, al
dezarmării, al cooperării internațio
nale — imperative de prim ordin
ale lumii de azi. Ea ne-a lăsat o
impresie de neuitat. Sîntem foarte
mulțumiți să vedem că tovarășii
români aduc o contribuție atît de
importantă la lupta comună pen
tru înlăturarea pericolului unui
război și pentru consolidarea păcii".
★

VICTOR GRANDA AGUILAR
secretar general al C.C.
al Partidului Socialist Revoluționar
Ecuadorian, președinte al Frontului
Socialist Ecuadorian :
„Am fost profund
impresionat
de participarea entuziastă a ma
selor la această demonstrație. O
demonstrație a libertății, a inde
pendenței naționale, a păcii. Prin
întreaga ei desfășurare, ea a dat
o puternică expresie sprijinului
unanim al poporului față de poli
tica Partidului Comunist Român,
unității
in
jurul
partidului,
al
secretarului
său
general.
Nicolae Ceaușescu. Realizările pe
care
le
înfățișează
panourile
purtate de participanți demonstrea
ză concludent că socialismul este
opera fundamentală a
maselor.
Toate marile transformări revolu
ționare din anii socialismului
în
România, și îndeosebi din ultimele
două decenii, sint rezultatul trans
punerii in viață a programelor
elaborate de partid, pe baza gîndirii
vizionare
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul acestei mari sărbă
tori. urez noi succese
poporului
român. Doresc să exprim, totoda
tă, urarea ca relațiile dintre parti
dele și popoarele
noastre să se
dezvolte și să se întărească. Sîntem
alături în lupta împotriva imperia
lismului, a oricărei dominații, pen
tru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale".
★

MARCELINO CAMACHO
membru al Comitetului Executiv
al C.C. al Partidului Comunist
din Spania, secretar general
al Confederației sindicale
a Comisiilor Muncitorești :

„Asistînd la demonstrația oame
nilor muncii din capitala României,

fruntări nucleare. Tn lupta pentru
pace, ea a venit in decursul anilor
cu numeroase propuneri și iniția
tive, care reflectă preocuparea con
stantă de a contribui la înțelegerea
și colaborarea internațională".
★

MANUEL TITO DE MORAIS
membru al Comisiei politice
a Partidului Socialist Portughez :

„Este o deosebită plăcere pentru
mine să revăd România. Prima mea
vizită aici a avut loc în 1974. adică imediat după revoluția din
Portugalia, cînd am venit cu o de
legație
a
Partidului
Socialist
spre a mulțumi
președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru faptul
că România a fost prima țară care
â recunoscut noul regim democra
tic din tara mea. Si iată, după 11
ani. am privilegiul să asist la de
monstrația desfășurată cu prilejul
sărbătorii naționale a României, pe

Declarații ale unor oaspeți de peste hotare
prezenți la marea demonstrație din Capitală
pot spune că această impresionantă
manifestare sărbătorească s-a des
fășurat sub semnul a doi factori —
munca și pacea. Pe pancarte se pu
tea vedea bilanțul realizărilor ob
ținute sub conducerea P.C.R., a
președintelui Nicolae Ceaușescu, iar
pe fețele oamenilor hotărîrea de a
nu precupeți nici un efort pentru
continua înflorire a țării lor, pentru
întărțrea păcii.
Succesele României sint intr-a
devăr cu totul deosebite. Cînd am
vizitat țara dumneavoastră acum
patru ani, construcția Canalului
Dunăre—Marea Neagră era doar în
faza de început. Acum această ar
teră de navigație a intrat în func
țiune. Am văzut-o cu propriii mei
ochi. Este o operă măreață, de nivel
mondial, cu care poporul român pe
drept cuvînt se poate mîndri. S-a
schimbat, de asemenea, Înfățișarea
altor regiuni ale României. Pe dru
mul de întoarcere de la Constanta
la București am întilnit numeroa
se construcții noi, monumentale, ca
de exemplu, marele pod de peste
Dunăre.
România de azi impresionează
însă deopotrivă prin consecvența cu
care acționează pentru apărarea
dreptului popoarelor la existență
liberă și suverană, prin străduința
sa de a înlătura pericolul unei în

care o apreciez ca o manifestare
splendidă. Ceea ce mă impresio
nează cel mai mult este atitudi
nea oamenilor muncii, care ma
nifestă o imensă încredere în vii
tor. Am văzut oameni cu chipu
rile luminate de bucurie, mîndri de
faptul că trăiesc într-o țară libe
ră. independentă, că sint stăpîni pe
roadele muncii lor. M-a încintat
veselia exuberantă a copiilor. 'Po
porul român are certitudinea că
este pe un drum bun. drumul fău
ririi unei vieți înfloritoare.
Doresc să-mi exprim totodată
admirația pentru politica de pace
a României, politică în concordan
tă cu aspirațiile tuturor popoarelor
lumii".
★

RADKA SIDEROVA
membră a Biroului Comitetului
orășenesc Sofia al P.C. Bulgar,
președinta Comitetului orășenesc
al mișcării de femei :
„Doresc să transmit comuniștilor
din București
un cald salut din
partea comuniștilor bulgari din or
ganizația de partid a orașului So
fia, cu prilejul marii sărbători na
ționale a poporului
român. Mă
aflu pentru prima dată în Româ
nia, dar pot spune că mă simt ca

Ia vechi prieteni. Pentru că vechi
și bogate sint tradițiile legăturilor
de prietenie dintre țările, popoare
le și partidele noastre. Ceea ce
m-a impresionat în mod deosebit
la această manifestație este puter
nicul entuziasm al oamenilor mun
cii, hotărîrea lor, exprimată atit de
sugestiv prin panourile
purtate,
prin lozincile
scandate, de a-șî
consacra toate forțele, strîns uniți
în jurul partidului, al secretarului
său general, îndeplinirii programe
lor de dezvoltare a României so
cialiste. Vă urăm succes deplin și
avem convingerea că poporul ro
mân, vecinul și prietenul nostru, va
înfăptui cu cinste obiectivele sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului.
Folosesc acest prilej pentru a ex
prima, totodată, satisfacția noas
tră, a comuniștilor bulgari, pentru
cursul mereu ascendent al relații
lor de prietenie și colaborare din
tre țările noastre. Unul din meri
tele esențiale ale acestei evoluții
revine, așa cum se știe, conducă
torilor noștri, tovarășilor Todor
Jivkov și Nicolae Ceaușescu".
★

FABIO FABBRI
membru al Direcțiunii Partidului
Socialist Italian, președinte
ol grupului senatorilor socialiști :
„Desfășurarea demonstrației a
constituit un moment care îmi va
rămîne îh memorie pentru totdeau
na. M-a impresionat marea dorință
de pace a poporului român, pe care
am putut-o constata citind lozincile
purtate de oamenii muncii și ur
mărind chipurile optimiste ale aces
tora. După cum m-a impresionat in
mod deosebit puternicul sentiment
de independență națională, de dra
goste față de țară și de conducăto
rul ei. Știam că președintele
Nicolae Ceaușescu este un om
foarte popular. Dar ceea ce am
Văzut în timpul demonstrației a
depășit așteptările, dovedind că
șeful statului român se bucură de
o stimă și de o dragoste cu totul
deosebite din partea poporului său.
Revăd capitala României după 20
de ani și ceea ce pot să spun este
că orașul s-a dezvoltat enorm.
Noile construcții sint încadrate de
spații verzi care fac ca Bucureștiul
să aibă o înfățișare atrăgătoare,
tinerească. Această notă de prospe
țime a fost evideiîtă și în timpul
demonstrației, care, prin participa
rea largă a tineretului, prin varie
tatea de costume și culori,
lăsat o amintire de neșters".
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