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Cinstind a 42-a aniversare 
a glorioasei revoluții de eliberare 
sociala și națională, antifascistă 

și antiimperialistă din August 1944, 
ieri a avut loc in Capitală

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Bena Ceaușescu

O GRANDIOASĂ MANIFESTARE POPULARĂ 
simbol al unității întregii națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, 
al voinței nestrămutate de a înfăptui neabătut istoricele hotăriri ale Congresului al Mll-lua, 

pentru progresul si înflorirea continuă a patriei noastre socialiste

Marea adunare populară festivă și spectacolul 
festiv de pe Stadionul „23 August"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au parti
cipat, joi după-amiazâ, Io marea adunare populară festivă 
și spectacolul festiv care au avut loc pe Stadionul „23 August**

din Capitală, consacrate celei de-a 42-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă, eveniment de însemnătate istorică, care a deschis 
o eră nouă, de profunde transformări revoluționare, demo
cratice in viața țării.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A INTILNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT 

președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, la sosirea la Stadionul 
„23 August", cu multă căldură, fu 
simțăminte de dragoste, de aleasă 
stimă și prețuire, cu puternice ova
ții și urale. Grupuri de pionieri și 
tineri au oferit buchete, de flori. 
Miile de oameni ai muncii aflați pe 
aleile parcului ce conduc la stadion 
purtau drapele tricolore și ro

șii. portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancarte pe care 
erau Înscrise urări la adresa parti
dului și secretarului său general, a 
patriei noastre socialiste. Se scanda 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
cei prezenți reafirmindu-și vibrant 

simțămintele de nețărmurită dragos
te și recunoștință față de conducă
torul iubit al partidului și statului, 
pentru tot ceea ce a făcut și face 
spre binele poporului și gloria nepie
ritoare a patriei, pentru sporirea 
prestigiului și a rolului României so
cialiste în lume.

In această atmosferă de intensă 
bucurie, de puternic entuziasm, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 

Elena Ceaușescu au luat Ioc in 
tribuna oficială a stadionului, parti
cipanta la adunare aclamindu-i 
îndelung.

In tribuna oficială au luat loc, de 
asemenea, membri și membri su
pleant! ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, jo’., 
la Snagov, cu tovarășul Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care întreprinde o vizită 
în tara noastră.

Tovarășul Yasser Arafat a exprimat, 
în numele Comitetului Executiv al 
O.E.P. și al său personal, cordiale feli
citări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a poporului român. 
Totodată, el a adresat conducătoru
lui partidului și statului nostru cele 
mai calde urări de sănătate și succes, 
îh activitatea neobosită consacrată 
progresului multilateral al României, 
bunăstării poporului român, cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
națiuni.

Mulțumind pentru sentimentele ce 
i-au fost exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul. său, tovarășului Yasser Arafat, 
conducerii . O.E.P., un cald salut și 
cele mai bune urări.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și-au 

manifestat satisfacția de a se reîn- 
tilni, de a continua schimbul de ve
deri cu privire la evoluția relațiilor 
bilaterale, precum și in legătură cu 
situația din Orientul Mijlociu, cu 
alte aspecte actuale ale vieții inter
naționale.

In timpul convorbirilor, s-au evi
dențiat raporturile de prietenie, so
lidaritate și colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
între popoarele român și palestinian 
și a fost relevată dorința comună 
de a le extinde și întări continuu, în 
interesul reciproc, al securității și 
păcii, cooperării și progresului în 
lume.

Tovarășul Yasser Arafat a expri
mat — și de această dată — pro
fundă recunoștință Partidului Co
munist Român, guvernului și po
porului român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
constant, permanent dat luptei duse 
de poporul palestinian în vederea 
cuceririi drepturilor sale inaliena
bile, înfăptuirii aspirațiilor sale le
gitime.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă și poporul 
nostru vor sprijini în continuare, cu 

aceeași fermitate, cauza dreaptă a 
poporului palestinian.

în cadrul convorbirilor, secretarul 
general al P.C.R. și președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. au avut 
un prim schimb de păreri referitor 
la o serie de probleme ale actualită
ții politice internaționale, o atenție 
deosebită fiind acordată evoluției si
tuației din Orientul Mijlociu în lu
mina evenimentelor petrecute, în 
ultimul timp, în regiune.

La convorbiri participă tovarășii 
Miu Dobrescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Tudor 
Postelnicu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Iau parte, de asemenea, Jaweed 
Al-Ghusein, membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., Ahmad Abdel 
Rahman, purtătorul de cuvînt al 
O.E.P., Nezar Abu Ghazalah, direc
tor general al Fondului Național Pa
lestinian, Izzat Farid Abou Al Rub, 
reprezentantul permanent al O.E.P. 
la București.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.
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O GRANDIOASĂ MANIFESTARE POPULARĂ 
simbol al unității întregii națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, al voinței nestrămutate de a înfăptui
neabătut istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea, pentru progresul si înflorirea tinuă a patriei noastre socialiste

Cuvintul
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat! to

varăși,
Vă rog să-mi permiteți să declar 

deschisă marea adunare populară 
festivă din Capitală, consacrată ce
lei de-a 42-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
— glorioasă izbîndă a poporului ro
mân. înscrisă cu litere de aur în 
marea cartă a luptei neîntrerupte 
pentru libertate și independentă na
țională, care a inaugurat o eră nouă, 
de profunde transformări socialiste 
și comuniste, în istoria multimilena
ră a patriei. (Aplauze puternice).

Exprimînd gîndurile și simțămin
tele comuniștilor, ale oamenilor mun
cii din Capitală, ale tuturor fiilor 
țării, cu profund respect si nemăr
ginită stimă, în aceste momente de 
Înălțătoare vibrație patriotică, adre
săm un călduros salut și aducem un 
Înflăcărat omagiu ilustrului condu
cător, al partidului și statului nos
tru. a cărui eroică ți strălucită acti
vitate revoluționară și-a pus in mod 
hfftărîtor amprenta asupra înfăptui
rilor fără de seamăn ce definesc noul 
destin socialist al patriei, marelui 
Erou Intre eroii națiunii, persona
litate de excepție a vieții politice 
contemporane, militant neobosit 
pentru cauza libertății, progresului 
și păcii în întreaga lume, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze și urale. 
Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !").

în semn de înaltă stimă și aleasă 
prețuire, salutăm, cu deosebit res
pect, prezenta tovarășei , Elena 
Ceaușescu, militant de frunte âl 
partidului și statului, eminent savant 
de largă recunoaștere internațională, 
a cărei prestigioasă activitate este 
dedicată binelui și prosperității con
tinue a patriei, creșterii rolului știin
ței, învățămîntului și culturii în 
slujba celor. mai înalte aspirații ale 
umanității. (Vii aplauze).

Adresăm, totodată, un cordial salut 
tuturor oaspeților de peste hotare, 
membrilor corpului diplomatic și ce
lorlalți participant Ia manifestarea 
organizată cu prilejul Zilei naționale 
a poporului român. (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,
Sărbătorim cea de-a 42-a aniversa

re a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă în atmosfera de 
muncă eroică, de puternică angajare 
patriotică, revoluționară pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal, a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea, sub semnul uni
tății strînse, de neclintit, a întregu
lui popor în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Puternice aplau
ze. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

Aniversarea zilei de la 23 August 
are loc în anul în care am omagiat, 
cu cele mai alese sentimente de mîn- 
drie patriotică, de profundă cinstire, 
65 de ani de glorioasă existență a ( 
Partidului Comunist Român și îm
plinirea a 21 de ani de la Congresul 
al IX-lea, cînd, prin voința unanimă 
a comuniștilor, a întregului popor, 
în fruntea partidului și a țării a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit militant revoluționar și pa
triot înflăcărat, genial ginditor și om 
politic, ale cărui pilduitoare viață și 
activitate se împletesc în modul cel 
mai strîns, de peste cinci decenii, cu 
idealurile nobile ale partidului, cu 
toate marile momente ale luptei cla
sei muncitoare, ale poporului român 
pentru apărarea și afirmarea intere
selor vitale ale națiunii, pentru îm
plinirea visului său de aur — comu
nismul ! (Vii și îndelungi aplauze. Se 
scandează „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu —* România !“).

La sărbătoarea națională a po
porului român, evocăm, cu adîncă 
emoție. împlinirea a 50 de ani de 
la procesul de la Brașov al luptăto
rilor comuniști și antifasciști. în 
fruntea cărora s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comunistul și 
patriotul neînfricat, care, avînd o 
contribuție determinantă la lupta 
împotriva fascismului și războiului, 
pentru apărarea integrității terito
riale a țării, a înfruntat cu bărbăție 
și curaj fără seamăn. în urma unor 
grele și nedrepte sentințe, represiu
nile și teroarea Doftanei. ale închi
sorilor și lagărelor de la Văcărești, 
Jilava, Caransebeș și Tirgu Jiu. 
transformind aceste odioase temnițe 
în adevărate școli de pregătire po
litică, ideologică, de educare și for
mare revoluționară a militanților 
comuniști și antifasciști în spiritul 
principiilor eticii și echității socia-

tovarășului
liste și comuniste. (Puternice aplauze).

în amplele bătălii revoluționare 
inițiate și conduse de Partidul Co
munist Român în anii grei ai ilega
lității, la loc de seamă s-au înscris 
marile demonstrații patriotice, an
tifasciste și antirăzboinice de Iâ 
1 Mai 1939, în organizarea și condu
cerea cărora rolul determinant l-au 
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. (Vii și 
indelungi aplauze). Această memo
rabilă pagină din istoria noas
tră națională a pus puternic în lu
mină creșterea influentei politice a 
partidului nostru în rîndul maselor 
largi populare, capacitatea sa de a 
mobiliza și uni poporul, de a-1 con
duce spre victoria revoluției de eli
berare soțială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Pentru toți comuniștii, pentru toți 
fiii patriei nu există ideal mai 
scump decît acela de a urma ne
abătut pilduitorul exemplu de viață 
și luptă revoluționară al mare
lui nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de slujire credin
cioasă a aspirațiilor vitale de liber
tate. independență națională si pro
gres ale României. (Aplauze și 
urale. Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

Stimați tovarăși.
Victoria de la 23 August 1944 a 

fost rezultatul acțiunii revoluționare 
a celor mai largi forțe sociale și 
politice ale poporului român și în
deosebi a clasei muncitoare, a Parti
dului Comunist Român, care, încă 
din primul moment al existen
tei sale, a desfășurat o amplă 
activitate pentru unirea și mobili
zarea maselor populare, ale căror 
interese se identificau cu cele ale 
patriei, ale democrației și suverani
tății naționale.

Este meritul istoric al Partidului 
Comunist Român de a fi reușit, în 
situația complexă în care se afla 
țara, în condițiile în care fascismul 
devenea tot mai amenințător pentru 
libertatea și viața omenirii, să 
înfăptuiască o largă coaliție an- 
tihitleristă, ce a asigurat victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August — act de 
voință al întregii noastre națiuni, 
strălucită afirmare a hotărîrii po
porului român de a fi liber și 
deplin stăpîn în patria sa, de a-și 
hotărî singur viitorul.

Poporul român s-a alăturat cu 
întregul său potențial economic și 
militar în lupta pentru zdrobirea 
rezistentei hitleriste, pentru elibe
rarea întregului teritoriu al țării, 
participînd apoi, alături de armata 
sovietică, la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unor părți din 
Austria, pînă Ia victoria finală asu
pra fascismului. Jertfa de singe a 
celor peste 170 000 de militari ro
mâni, uriașele sacrificii de ordin 
material pentru susținerea frontu
lui antihitlerist au situat România 
pe locul al patrulea în rîndul state
lor care au asigurat victoria de la 
9 mai 1945.

în această memorabilă zi, între
gul nostru popor aduce un adînc 
prinos de recunoștință, cea mai înal
tă cinstire eroilor comuniști și an
tifasciști, miilor de luptători patrioți, 
bravilor ostași și ofițeri români, care 
și-au dat viața pentru eliberarea 
pămintului strămoșesc, pentru zdro
birea fascismului — cel mai odios 
dușman pe care l-a cunoscut vreo
dată omenirea. (Vii aplauze).

Poporul român aduce, în același 
timp, un cald omagiu memoriei os
tașilor armatei sovietice, care au 
luptat și au dat uriașe jertfe, pur- 
tînd pe umerii lor greul războiului, 
ostașilor celorlalte armate aliate, 
partizanilor și tuturor acelora ce au 
luptat pentru salvarea lumii de pe
ricolul fascist. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
în cei 42 de ani care au trecut de 

la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. România a devenit 
o țară industrial-agrară. cu o indus
trie modernă, cu o agricultură socia
listă în plin progres, cu un nivel de 
civilizație materială și spirituală tot 
mai ridicat. în această perioadă, 
producția industrială a crescut de 
peste 100 de ori, cea agricolă de pes
te 4 ori, iar venitul național de pes
te 32 de ori. Au cunoscut o puternică 
înflorire știința. învățămîntul, arta 
și cultura, care s-au afirmat tot mai 
puternic ca factori determinant! ai 
formării omului nou, ai ridicării 
continue a nivelului de trai al între
gului popor, țelul suprem al poli
ticii partidului nostru comunist.

. Pe drumul mereu ascendent des
chis de revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă se detașează cu strălucire lu
minosul arc de timp al celor mai 
grandioase realizări din îndelungata

Constantin Olteanu Marea adunare populară festivă
și glorioasa istorie a poporului nps- 
tru, inaugurat de Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român.

Călăuzindu-se permanent după 
gîndirea de largă cuprindere, 
profund științifică și novatoare a 
marelui conducător al destinelor 
noastre naționale, partidul a pro
movat în mod constant, în această 
perioadă, o politică de dezvoltare ar
monioasă, multilaterală a patriei, de 
înfăptuire a socialismului cu poporul 
și pentru popor, care a conferit ulti
milor 21 de ani rodnicia și măre
ția unei adevărate epoci, înscrisă cu 
litere de aur în istoria țării și intra
tă definitiv în conștiința națiunii. în 
semn de aleasă cinstire,și profundă 
recunoștință, cu numele ilustrului ei 
ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
(Puternice aplauze și urale. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !").

Astăzi, Ia glorioasa aniversare a 
marii sărbători naționale a poporu
lui român, gîndurile noastre de 
nețărmurită dragoste și aleasă pre
țuire se îndreaptă către marele fiu 
al țării, Erou între eroii neamului, 
ctitorul României socialiste moder
ne, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, sub a cărui înțe
leaptă conducere am obținut cele 
mai mari izbînzi din întreaga noas
tră existență multimilenară, secre
tarul genera] al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (îndelungi urale 
și ovații. Se scandează „Ceaușescu 
— eroism, România — comunism !“).

Aducem, totodată, un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
excepționala sa contribuție, ca mi
litant de frunte al partidului și sta
tului nostru și savant de prestigiu 
mondial, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, la înflorirea continuă 
și creșterea prestigiului științei, în
vățămîntului și culturii românești. 
(Aplauze puternice).

Tot' ceea ce am realizat este re
zultatul direct al activității neobosi
te a muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a tuturor oamenilor mun
cii, care, strîns uniți in jurul parti
dului, al mult iubitului și stimatului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au obținut stră
lucite victorii în întreaga dezvoltare 
economico-socială a patriei, au 
transformat România într-o țară 
care oferă lumii tabloul însuflețitor 
al unei societăți caracterizate prin 
forță și vitalitate, printr-un înalt 
dinamism și eficiență.

Dînd 6 înaltă prețuire uriașelor 
eforturi creatoare ale harnicului și 
talentatului nostru popor, vă rog 
să-mi permiteți ca, din însărcinarea 
și în numele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
adresez cele mai calde felicitări 
eroicei noastre clase muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, care, într-o deplină 
unitate, acționează cu dăruire și 
înalt devotament patriotic pentru 
înfăptuirea istoricelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea, a Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și da 
înaintare a României spre comunism. 
(Aplauze și urale însuflețite. Se 
scandează „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !")•

Stimați tovarăși,
în prezent. întreaga națiune este 

angajată cu toate forțele in realiza
rea celui de-al 8-lea cincinal, a ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea. 
care vor asigura trecerea României 
de la stadiul de tară în curs de dez
voltare la un stadiu nou. superior, 
de tară mediu dezvoltată.

Legea Planului național unic de 
dezvolțare economico-socială a 
României în perioada 1986—1990 pre
vede sporirea producției industriale 
într-un ritm mediu anual de 7,5—8,3 
la sută. Productivitatea muncii in 
acest cincinal se va dubla. Vor fi 
puse în funcțiune circa 900 capaci
tăți noi de producție. Va crește si 
mai puternic gradul de valorificare 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei. O aten
ție deosebită se va acorda realizării 
exportului — obiectiv prioritar al 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal. Va continua aplicarea și 
mai fermă a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești, 
a noului mecanism economlco-fi- 
nanciar.

în agricultură, punînd Ia baza 
întregii activități orientările, sar
cinile și indicațiile cuprinse in 
magistrala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire, se va acționa cu cea mai 
mare răspundere pentru realizarea 

. unor producții agricole record, si
gure și stabile, pe măsura posibilită
ților și condițiilor de care dispune 
această importantă ramură a econo
miei noastre naționale, astfel incit 
tot mai multe județe, unități agri
cole și cadre din agricultură să ob

țină înaltul titlu de „Erou al noii 
revoluții agrare". (Vii aplauze),

Toate acestea demonstrează accen
tul deosebit ce se pune pe factorii 
calitativi, de eficientă, de dezvolta
re intensivă a economiei naționale, 
faptul că tot ceea ce înfăptuim in 
patria noastră este destinat omului, 
bunăstării și fericirii lui !

Strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul 
pentru a înscrie noi și remarcabile 
fapte de muncă în bilanțul primului 
an al cincinalului, pentru progresul 
continuu al tării, pentru triumful 
socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie ! (Puternice 
ovații și urale. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul S").

Stimați tovarăși.
Cu sentimente de cea mai deplină 

satisfacție, subliniem, în această zi 
aniversară, că în anii glorioși de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află în fruntea partidului și statu
lui nostru, România socialistă s-a 
afirmat tot mai puternic pe arena 
mondială, militînd cp toată fermi
tatea pentru realizarea dezarmării, 
în primul rînd a celei nucleare, 
pentru crearea unui climat trainic 
de pace, securitate și largă colabo
rare internațională, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la existență liberă și 
demnă, la viață.

înaltele solii de pace, înțelegere 
și prietenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în state 
de pe toate continentele, au făcut 
ca .jara noastră să fie numită, cu 
respect, prețuire și admirație, „Țară 
a Păcii", iar ilustrul său conducă
tor să fie cunoscut și apreciat pre
tutindeni în lume ca un mare și 
înflăcărat „Erou al Păcii". (Aplauze 
îndelungate. Se scandează cu putere 
„Ceaușescu — Pace !“, Dezarmare — 
Pace !“).

Se bucură de stima și prețuirea 
unanimă a popoarelor inițiativele și 
demersurile de larg răsunet inter
național ale României socialiste, ale . 
președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul Anului 
Internațional al Păcii, menite să 
contribuie la progresul și înțelege
rea între toate națiunile lumii, la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la împlinirea nă
zuințelor vitale de pace, securitate 
și largă colaborare ale omenirii.

La sărbătoarea națională a poporu
lui româm să ne angajăm să acțio
năm și în viitor cu toată capacita
tea creatoare pentru înfăptuirea și 
afirmarea tot mai puternică a poli
ticii externe de independență, de
zarmare și largă colaborare inter
națională, de pace și prietenie între 
toate națiunile lumii, promovată de 
România socialistă, de președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să milităm cu consecvență, împreu
nă cu toate popoarele, cu toate for
țele democratice și progresiste, pen
tru instaurarea unui nou tip de 
relații între state, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră ! (Vii și puternice 
aplauze. Se scandează „Ceaușescu — 
Pace !“).

Stimați tovarăși,
Avem în fața noastră un program 

minunat de înălțare a patriei pe cul
mile luminoase ale socialismului și 
comunismului — programul stabilit 
de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. Strîns uniți 
în jurul partidului, al mult iubitului 
și stimatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne an
gajăm solemn, astăzi, la marea 
noastră sărbătoare națională, să ac
ționăm cu toată hotărirea, cu înalt 
spirit revoluționar, pentru înfăptuirea 
exemplară a tuturor obiectivelor cin
cinalului 1986—1990, a luminosului 
Program al partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism ! (însuflețite urale 
și ovații).

— Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu! 
(Aplauze, urale prelungite. Se scan
dează cu putere „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

— Trăiască minunatul și entuzias
tul nostru popor — constructor al 
socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, urale prelungi
te. Se scandează „Ceaușescu șl 
poporul !“).

— Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România ! (Puternice aplauze și 
urale. Se scandează „Stima noastră 
și mindria, Ceaușescu — România!"). 

. — Să triumfe nobilele idealuri 
ale păcii și colaborării intre po
poare ! (Vii și indelungi aplauze, 
puternice urale. Se scandează cu 
însuflețire „Pace î. Pace ! Pace ! 
Ceaușescu — Pace !“).

(Urmare din pag. I)
Comitetului Central al partidului. 
Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, participant! la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944, generali 
activi și în rezervă, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești,, activiști de partid 
și de stat, fruntași în producție din 
mari unități industriale din Capita
lă, personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artistice.

A asistat tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

La marea sărbătoare a poporului 
român au luat parte membri ai con
ducerii unor partide comuniste, 
muncitorești, socialiste și democra
tice aflați în țara noastră, alți oas
peți de peste hotare.

Erau de, față șefii misiunilor .di
plomatice acreditați la București, a- 
tașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și corespon
denți ai presei străine.

în tribunele stadionului se aflau

SPECTACOLUL FESTIV DE PE STADIONUL „2S AUGUST* 
Vibrant omagiu de înaltă cinstire, 

legămînt solemn în numele viitorului
Organizat de Consiliul Culturii și 

Educației Socialiste, Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Comitetul Central 
al U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, 
Ministerul Apărării Naționale, Mi
nisterul Educației și învățămîntului; 
C.N.E.F.S., Radioteleviziunea Româ
nă, împreună cu Comitetul munici
pal București al Partidului Comu
nist Român, spectacolul s-a consti
tuit într-un omagiu adus Zilei na
ționale a României, exprimînd uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea unani
mă a tuturor cetățenilor patriei de 
a acționa pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a poli
ticii interne și externe a partidului' 
și statului nostru.

Un grup de trompeți dă semnalul 
de începere a spectacolului. Tineri 
și tinere, în număr impresionant, 
pătrund pe stadion și formează ste
ma și drapelul Republicii Socialiste 
România, înscrisul „23 August 
1944—1986“ și „Partidul—Ceaușescu 
—România".

Răsună refrene ale unor cunoscu
te cîntece patriotice dedicate săr
bătorii noastre naționale, victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă : „Mîndră zi a libertății", „în
florești, pămînt al bucuriei". „De-aș 
avea un milion de inimi". Este in
terpretată, de asemenea, în primă 
audiție, melodia „Supremul trico
lor". Simultan cu imaginile simbo
lice de pe gazon, la tribună apar 
drapelele patriei și partidului, în
scrisul „Trăiască Ziua națională a 
poporului român", portretul celui 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, conducător comunist, 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor de independență și liber
tate, de progres social, colaborare și 
pace' în lume.

în cartea cea mare a Istoriei na
ționale, in lupta neîntreruptă pen
tru emancipare politică, socială și 
economică, pentru dezvoltare liberă 
și demnă, ziua de 23 August 1944 se 
constituie ca o piatră de hotar, ca 
un moment de răscruce. în acea zi 
eroică, se arată și prin versuri, 
poporul român, condus de Partidul 
Comunist Român, și-a cîștigat cu 
adevărat dreptul la viață, la feri
cire.
în august, douăzeci fi trei 
Măreață zi de sărbătoare 
Vrmind partidul comunist 
Poporul s-a unit in luptă 
Pentru al țării liber soare.
Poporul țării, muncitor, 
Si-a spus voința de ne-nfrlnt 
In augustul biruitor
Și-a scris pe piatră de hotar 
Cuvint demn, vizionar 

zeci de mii de oameni ai muncii din 
Capitală.

în această zi aniversară. Stadionul 
„23 August" avea un aspect sărbăto
resc. Erau arborate drapele trico
lore și roșii. Portretul secretarului 
general al partidului era încadrat 
de drapelele partidului și statului. 
Cu litere mari se aflau înscrise ură
rile : „Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu!", 
„Trăiască unitatea de nezdruncinat 
a întregului nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“.

Erau marcate datele glorioasei ani
versări : „23 August 1944 — 23 Au
gust 1986“. Se afla înscrisă urarea 
„Trăiască patria noastră liberă și in
dependentă, Republica Socialistă 
România !“ La înălțimea tribunelor, 
se puteau citi, de asemenea : „Sti
ma noastră și mindria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“, „Ceaușescu
— România — Pace !“, „Dezarmare
— colaborare — pace !“.

S-a intonat Imnul de Stat ăi Re
publicii Socialiste România,

Despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit tovarășul Constan

Al românescului pămint : 
încrederea in comunism, r 
Încrederea in viitor.

Genericul tabloului muzical-lite- 
rar-coregrafic „Din zi de august fal
nic viitor" sugerează una dintre 
ideile centrale, axul întregului spec
tacol : o dată cu victoria insurecției 
armate — măreț act de demnitate 
națională — în istoria poporului 
român a început o etapă nouă, eta
pa revoluției și construcției socia
liste, s-a schimbat din temelii viața 
poporului, a fost inaugurată era 
socialistă a patriei,

Grupuri-grupuri de tineri pătrund 
pe gazon, dînd contur, cu trupurile 
lor. unui copac înfrunzit — simbol 
al perenității veșnice a poporului ro
mân. Este unul dintre tablourile cu 
o deosebită încărcătură emoțională, 
ce degajă un profund mesaj patrio
tic. Această imagine-simbol este du
blată de un fragment din „Cîntare 
României" de Alecu Russo, care o- 
magiază frumusețile de neasemuit ale 
plaiului românesc. Pe gazon prinde 
viață apoi baletul „Ciocîrlia", pe mu
zica „Rapsodiei I" de George Enescu. 
în același timp, pe spațiul tribunei 
a doua, printr-o ingenioasă folosi
re a plăcuțelor multicolore, se con
turează un cer senin, cu păsări in 
zbor, cerul României libere și inde
pendente.

Regrupați pe gazon, participanții 
sugerează un imens răsărit de soa
re la București. Este soarele victo
riei răsărit la 23 August 1944, este 
soarele socialismului ce a dat via
tă, cu adevărat. României. Din ra
zele lui se formează, în finalul ta
bloului, conturul țării, în timp ce la 
tribuna a doua apare o simbolică 
frescă a înfloririi economice și so- 
cial-culturale a României în anii săi 
de istorie nouă, socialistă, iar 
cunoscuți soliști vocali interpre
tează cîntecul „România, țara mea", 
o altă primă audiție din spectacol.

Perioadei inaugurate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. moment de renaștere naționa
lă. de excepțională înflorire a perso
nalității umane, de mari prefaceri 
economice și social-politice, i se re
zervă in spectacol un loc aparte. Des
fășurat sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de măre
țe împliniri", momentul, constituit in
tr-o suită de tablouri, oglindește 
mărețele realizări obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, în cele pes
te două decenii care s-au scurs de 
la marele forum al comuniștilor din 
iulie 1965.

în acordurile cîntecului „Un partid, 
o țară, un popor", sute de tineri 
Înscriu cu trupurile lor cuvintele : 
„Epocă de glorii". O amplă evoluție 
coregrafică sugerează efortul crea
tor al oamenilor muncii, din toate 
generațiile, măreața operă de con
strucție a socialismului in România. 
Mineri, siderurgiști, chimiști, țesăt 
toare, agricultori, tineri brigadieri, 
pionieri și șoimi ai patriei, militari, 
formind grupuri statuare și o pirami

tin Olteanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

în continuare a urmat defilarea 
gărzilor patriotice, formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, de pionieri și școlari, 
formațiilor de apărare civilă și de 
Cruce Roșie, care, în pas cadențat, în 
sunetele unui marș ostășesc, trec 
prin fața tribunelor.

Reuniți sub semnul aceluiași ideal, 
membrii acestor formațiuni — tineri, 
bărbați și femei de diferite profesii 
— dau expfesie hotărîrii poporului 
român de a acționa cu toate forțele 
pentru înflorirea patriei, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
muncii noastre pașnice, pentru afir
marea în lume a României socialiste.

în fața tribunelor apar apoi gru
puri de. sportivi — tinerească re
vărsare de energie și entuziasm, de 
vigoare și optimism. Acești tineri, 
care au contribuit la sporirea gloriei 
sportive a României socialiste, poar
tă cu,dragoste și mîndrie stemele 
statului și partidului, portretele ,.'to- 
varășului NicoIae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, steaguri roșii 
Și’ tricolore. :?, i " 7. !,!

A urmat un grandios spectacol 
festiv.

dă ce domină stadionul, compun, prin 
mișcări coregrafice și elemente de 
scenografie, secvențe din munca 
avîntată a poporului nostru pentru 
edificarea unei Românii prospere. 
Sint ilustrate apoi momente din isto
ria contemporană a patriei noastre 
sotialiste, prefațate de versurile :
De la Congresul IX, pînă astăzi 
avind in frunte-un înțelept bărbat 
am aobindit victorii epocale, 
am biruit mereu, căci l-am 'urmat.
Am înălțat mari ctitorii de cuget, 
platforme, politehnici, case noi, 
•de cind conduce țara către piscuri 
suflet am pus, că-i totul pentru noi.
Ne-a dat avint, încredere, putere, 
ne-a dat credință fermă-n viitor, 
a dat statutul ce i se cuvine 
acestui vechi si încercat popor.

Pe arcadele de pe coronamentul 
stadionului apare înscris „Epoca de 
aur", iar la tribuna a doua „Con
gresele IX — X — XI — XII — XIII", 
amintind marile momente politice 
ale României socialiste. Imaginile ce 
se succed la tribuna a doua evocă 
ctitorii ale „Epocii Ceaușescu" — 
Transfăgărășanul, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Metroul bucureștean, 
mari combinate siderurgice, chimice 
șl petrochimice. Institutul politehnic 
București. Apare înscrisul unui o- 
biectiv de mare importanță pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
pentru progresul general al țării — 
noua revoluție agrară.

A 42-a aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
dobîndește semnificații deosebits, 
avind loc în anul în care poporul 
român cinstește, cu deosebită mîn
drie patriotică, împlinirea a șase de
cenii și jumătate de glorioasă exis
tență a Partidului Comunist Român.
Acum,_ in zi de-aleasă sărbătoare, 
cind sintem demni, stăpini

Si suverani, 
aducem un înalt fi cald omagiu 
partidului, la 65 de ani.
Partidului, ce ne-a condus prin vreme 
dârz, încercat, pe un eroic drum, 
lăsind in timp atitea jertfe grele 
spre zarea luminoasă de acum.

Sînt emoționante momentele din 
spectacol prin care se exprimă sen
timente de dragoste și prețuire con
ducătorului partidului și statului 
nostru.
Aducem tovarășului

Nicolae Ceaușescu, 
viteaz și înțelept conducător, 
cel mai fierbinte și ales omagiu, 
in numele întregului popor.
Omagiu-nalt de suflet și credință 
celui ce-ntreaga viață a luptat 
pentru triumful clasei muncitoare, 
al celor mulți, din care a urcat.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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O GRANDIOASĂ MANIFESTARE POPULARĂ 
simbol al unității întregii națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, al voinței nestrămutate de a înfăptui
neabătut istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea. pentru progresul si înflorirea continuă a patriei noastre socialiste

(Urmare din pag. a Il-a)
Secvențe ale pilduitoarei vieți re

voluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale luptei sale 
eroice, expresie a dăruirii fără sea
măn cu care a acționat în condițiile 
aspre ale luptei revoluționare ilegale 
împotriva exploatării și nedreptății, 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale poporului, sînt trans
puse, în plan artistic, intr-unui din 
cele mai frumoase momente ale 
spectacolului. Concomitent cu evolu
țiile coregrafice, în acordurile cln- 
tecului „Să ne trăiti. cu tara împre
ună", la tribuna a doua apar ima
gini ce subliniază semnificația îm
plinirii a 50 de ani de la procesul 
de la Brașov — cînd a răsunat cu 
claritate, fermitate și cutezanță gla
sul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
acuzatul devenit atunci acuzator al 
strimbelor rînduieli ale regimului 
vremii, impunîndu-se ca militant re
voluționar de seamă al partidului 
Împotriva opresiunii și exploatării, 
pentru apărarea intereselor maselor 
largi, pentru ca poporul să fie liber 
și stăpîn pe soarta sa. Anii grei, ai 
ilegalității, de-a lungul cărora to
varășul Nicolae Ceaușescu a luptat 
cu aceeași fermitate și dîrzenie îm
potriva fascismului și războiului, 
pentru libertate, egalitate și drep
tate socială, sînt prezentați prin 
imagini simbolice, edificatoare. A- 
cestora le succed secvențe reprezen
tative din viata și activitatea întîiu- 
lui fiu al tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, — momente din 
lupta pentru edificarea socialismu
lui, vizite der lucru în mari unități 
din industrie și agricultură, pe șan
tiere, întîlniri cu oameni ai muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei.

Alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat — în 
toate marile momente ale devenirii 
noastre socialiste — tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om poli
tic, ilustru savant, de largă recu- 
noattere internațională. Sentimente 
de aleasă dragoste capătă expresie 
în cîntecul „A țării fiică demnă și 
stimată", în versuri omagiale :
Elena Ceaușescu. Se înscrie 
Numele său in pagini de neșters 
Cu gind cutezător și faptă vie 
Cinstită fie-n cintec și in vers
Cinstire celei care prin știință 
Hotare noi cunoașterii i-a dat 
Dorind mereu cu întreaga ei ființă 
S-atingem miine piscul mult visat
Omagiu omului politic ; țara 
Din suflet ii aduce azi prinos 
Pe chipul ei e pururi primăvară 
Și fapta ei e gindul luminos

Momente distincte din spectacol, 
Întitulate „Copiii — primăvara pa
triei, viitorul ei" și „Tineretul — 
prezent la datorie", sint o mărturie 
a dragostei și recunoștinței nemăr
ginite a tinerei noastre generații fată 
de partid și popor, fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu. Un hotărît anga
jament de a participa activ la în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru, a directivelor is
toricului Congres al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, de a 
făuri viitorul comunist al patriei 
exprimă tineri muncitori, elevi, stu- 
denti, pionieri și șoimi ai patriei :
Pentru această vîrstă fericită 
Pe-al patriei înfloritor meleag 
Copiii României socialiste 
Ud mulțumesc din inimă,

părinte drag. 
Noi, șoimii patriei și pionierii, 
Noi, primăvara țării, al țării viitor, 
Ne angajăm fierbinte,

in zi de sărbătoare 
Să vă urmăm prin fapte,

iubit conducător, 
Spre slava României socialiste 
Și fericirea-ntregului popor.
Noi, comuniștii tineri ne-angajăm 
Să-i creștem țării demnă măreția, 
Spre noi victorii țara s-o-nălțăm 
Și pururi cu credință să urmăm 
Partidul—Ceaușescu—România.

Compozițiile alegorice consacrate 
copilăriei fericite, Palatului pionieri
lor, succesiunea de tablouri ritmice 
sugerind bucuria vieții tinerei gene
rații din patria noastră dau o notă 
aparte acestei secvențe din spectacol.

Printr-o suită de imagini și miș
cări coregrafice de masă este ilustrată 
plastic munca entuziastă a tinerei 
generații pe mari șantiere naționale, 
în unități economice și în alte sec
toare. Aceste momente ale specta
colului, care pun în evidentă con
tribuția tineretului la propășirea 
patriei, se încheie cu vibranta devi
ză : „E munca pentru tară,' emble
ma tinereții".

La marea sărbătoare națională a 
poporului român sînt prezenți, de 
asemenea, militarii, evoluția lor rit
mică, specifică pregătirii lor, suge
rind dîrzenia și îndemînarea tine
rilor1 ostași, voința lor de nestră
mutat de a munci pentru înflorirea 
patriei, de a apăra cu strășnicie 
România socialistă.

Evoluția sportivilor de perfor
manță constituie o grăitoare mărtu
rie a contribuției competiției națio
nale „Daciada" — organizată din 
inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu — la perfecțio
narea continuă a educației fizice și 
sportului, la integrarea acestora în 
ansamblul muncii educative, de în
tărire a sănătății și creșterii capa
cității de muncă a tinerei generații.

In Anul Internațional al Păcii, 
cînd aspirațiile poporului român de 
a trăi în liniște și bună înțelegere 
cu toate națiunile lumii, cînd iniția
tivele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se dovedesc mai mult ca oricînd a fi 
valoroase contribuții la cauza edi
ficării unei lumi a păcii și echității, 
mai bune și mai drepte, momentul 
„Plai românesc de pace și omenie" 
capătă semnificații aparte.

Ample mișcări coregrafice dublate 
simultani de imaginile tribunei a 
doua — portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înscrisurile 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia", cuvîntul „Pace" scump 
nduă, tuturor. în diferite limbi, em
blema Anului Internațional al Pă
cii — simbolizează dorința de pace 
dintotdeauna a poporului român. 
Edificatoare sînt și versurile :
E Nicolae Ceaușescu suprem simbol 

de pace 
Prin care România un nobil țel

iși face 
De a se rosti de-a pururi, solemn, 

al păcii grai 
Pe-acest tărim de glorii, de mioritic 

plai !
O atmosferă de sărbătoare, o notă 

de optimism robust este conferită 
spectacolului de momentul folcloric. 
Șiruri întregi de dansatori, soliști 
vocali dau strălucire comorilor fol
clorice ale plaiului românesc. Lor li 
se adaugă toți participanții la spec
tacol, care, in final, ca o încunu
nare a acestuia, își rostesc solem
nul legămînt de a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, de a fi 
strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :
Partidului, viteazul și marele stegar 
Pe drumul ce, în glorii, spre miine 

îl urcăm, 
Cuprinși in frontul muncii, pe plaiul 

legendar, 
Uniți și devotați, din inimă, jurăm ! 

Jurăm !

Prin muncă înzecită vom pune
temelia

La ctitorii mărețe 1 Mereu sd înălțăm, 
In noul cincinal, mai mindră

România ! 
Solemn ne angajăm și hotărît jurăm ! 

Jurăm !
In „Epoca de Aur", în evul nalt 

și nou, 
încrezători în miine, stăplni pe vis 

Și glie, 
Noi vom urma statornic al patriei 

erou, 
Spre viitorul falnic și-a țării măreției 

Jurăm !
In amplul gind al țării e gindul 

tuturor, 
Din inimile toate se naște bucuria: 
„Trăiască Ceaușescu,

iubit conducător 1 
Partidul să trăiască I

Trăiască România !"
Cuvintele simbolice „România — 

Ceaușescu — viitorul !“ și portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
mijlocul maselor de oameni ai mun
cii — ce domină în aceste momente 
tribuna a doua —, ca și drapelul tri
color ce se înalță deasupra stadionu
lui încununează spectacolul dedicat 
aniversării a 42 de ani de la victoria 

revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpdrialis- 
tă de la 23 August 1944. In Întregul 
stadion răsună cîntecul „Partidul, 
Ceaușescu, România" și Imnul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste — „E scris pe tricolor unire".

în aplauzele, uralele și ovațiile 
zecilor de mii de participant, un 
grup de pionieri urcă la tribună și 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

★
Marea adunare populară festivă din 

Capitală consacrată celei de-a 42-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă ia sfîrșit, într-o at
mosferă de deosebit entuziasm. In 
incinta stadionului răsună din nou, 
tot mai vibrant, urale și ovații. în
tr-o impresionantă unitate de cuget 
și simțire, participanții aclamă cu 
putere pentru gloriosul nostru partid 
comunist și secretarul său gene
ral, pentru patria noastră socia
listă, liberă, demnă și înfloritoa
re, pentru minunatul popor ro
mân, constructor victorios al so
cialismului și comunismului. Sînt 
momente înălțătoare ce se constituie 
într-o impresionantă manifestare a 
sentimentelor de nețărmurită dra
goste și recunoștință pe care Între
gul nostru popor le nutrește față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită ce o consacră 
binelui și fericirii României socia
liste.

Imensul Stadion oferea, în aceste 
momente solemne, o imagine cu 
valoare de simbol ce pune pregnant 
în lumină coeziunea, strinsă, indes
tructibilă a întregului popor In ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, hotărîrea neclintită a tuturor 
cetățenilor patriei de a acționa în 
deplină unitate, cu răspundere și 
abnegație revoluționară, pentru în
făptuirea marilor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
pentru dezvoltarea neîntreruptă a tă
rii și ridicarea ei pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație.

Aceeași atmosferă entuziastă, plină 
de însuflețire s-a regăsit și la plecarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu de la 
stadion.

Parcurgînd pe jos aleea centrală 
a parcului unde se află stadionul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salutați 
din nou, cu toată căldura inimii, de 
mii de bucureșteni, care i-au aclamat 
îndelung, scandînd numele partidului 
și al secretarului său general. Din 
mulțime s-au desprins tineri șl ti
nere care, în semn de profundă dra
goste, au oferit flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă căldură manifestărilor en
tuziaste ale celor prezenți.

(Agerpres)
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EROICA PARTICIPARE A ROMÂNIEI IA INFRÎNGEREA FASCISMULUI, 
EA VICTORIA CAUZEI PĂCII ȘI LIBERTĂȚII POPOARELOR

AUGUST

„Participarea României, cu întreaga forță, la războiul împotriva Germaniei naziste, 
luptele grele purtate de ostașii români, sacrificiile uriașe făcute de întregul popor pentru 
obținerea victoriei finale asupra fascismului au demonstrat cu putere hotărîrea poporului 
român de a lupta pentru zdrobirea fascismului și lichidarea politicii imperialiste de dominație 
și asuprire, pentru democrație, pentru cauza independenței și libertății popoarelor, a înțe
legerii si colaborării în întreaga lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu 42 de ani în urmă, în paginile marii cărți 
de istorie a patriei s-a înscris un măreț act de 
demnitate și energie națională, supremă expre
sie a voinței poporului român de a trăi liber, 
de sine stătător - victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă. Ca și atitea alte momente de înalt 
relief ale existenței noastre naționale, revolu
ția română din August 1944 avea adinei rădă
cini in istoria românească, încununa o înde
lungată luptă a poporului, luptă al cărei stră
lucit strateg a fost partidul nostru comunist, care 
în activitatea pentru pregătirea revoluției a dat 
o nouă și strălucită mărturie a patriotismului său 
fierbinte, a capacității de a uni și mobiliza 
masele la acțiune revoluționară. Așa cum s-a 
arătat intr-o pagină anterioară, ziua de 23 Au
gust 1944 constituia încununarea eroicei lupte 
antifasciste a poporului român, in cadrul că
reia se înscriau — ca momente de larg răsu
net și profunde semnificații - făurirea și acti
vitatea Comitetului Național Antifascist, procesul 
luptătorilor comuniști și antifasciști desfășurat 
la Brașov în mai—iunie 1936, proces în care

„Fapta României constituie 
un act de mare curaj 

si va grăbi slirsitul războiului"
Eroica insurecție românească, 

alăturarea armatei române la 
coaliția antihitleristă au avut 
un larg răsunet internațional, 
fiind apreciate, Încă din pri
mele ceasuri, încă din primele 
zile ca evenimente de deose
bită însemnătate, menite să 
grăbească sfîrșitul victorios al 
marii conflagrații mondiale. 
Evocînd evenimentele de la 
București, POSTUL DE RADIO 
LONDRA sublinia :

„România a trecut acum în 
rindul Națiunilor, .Unite, egre 
luptă azi pentru civilizație și 
împotriva stăpinirU Europei de 
către germani. Fapta României 
constituie un act de mare cu
raj și acest act va grăbi sfirși- 
tul războiului (...). România iși 
va arăta acum voința ei pentru 
o viață nouă, liberă și fericită. 
Prăbușirea hitleriștilor se apro
pie cu pași repezi, iar zilele 
nemților in Balcani pot fi nu
mărate pe degete".

Stăruind asupra consecințelor 
intrării României în războiul 
antihitlerist, numeroase ziare, 
agenții de presă, posturi de ra
dio au evocat valoarea de 
exemplu, de îndemn a actului 
de demnitate națională de la 23 
August 1944, faptul că datorită 
lui a sporit încrederea popoare
lor în apropierea zilei de bi
ruință asupra fascismului, de 
instaurare a păcii în Europa 
atit de greu încercată. Ziarul 
suedez „DAGENS NYHETER** 
nota astfel :

„A început adevărata fază de 
terminare a războiului (...). 
Sistemul vasal german din sud- 
est a primit o lovitură hotări- 
toare atit din punct de vedere 
militar, cit și politic, care va 
avea urmări decisive asupra 
situafiei din întreaga Europă. 
Consecințele generale ale hotă- 
ririi României, nu mai puțin 
cele psihologice, vor fi totuși 
atit de mari, incit problemele 
de detaliu vor fi inundate de 
torentul de evenimente impor
tante care sint de așteptat de 
acum".

Cu deosebire s-a subliniat în 
epocă — iar timpul avea să 
confirme opiniile' și aprecierile 
de atunci — că alăturarea 
României la coaliția popoarelor 
care luptau pentru înfrîngerea 
fascismului a avut drept ur
mare prăbușirea întregului sis
tem militar șl politic făurit de 
cel de-al Ill-lea Reich în Bal
cani, pulverizarea flancului de 
sud al frontului german de 
est. în numărul său din 27 au
gust 1944, ziarul englez „SUN
DAY TIMES1’ făcea astfel ur
mătoarea considerație :

„Prin trecerea României ală
turi de aliați se dă cea mal 
mare lovitură militară si eco
nomică Germaniei in Balcani. 
Ultima sursă de petrol de unde 
se alimenta Germania a fost 
smulsă din miinile hitlerismu- 
lui. grinele si rezervele econo
mice ale României sint acum 
de nărtea dliațilnr. Linul" de 
comunicații cu Bulgaria și Gre
cia au fost tăiate si cel mai 
eficace concurs s-a dat trupelor 
iugoslave de eliberare, care 
vor putea de acum inainte să-și 
ia tot elanul lor ofensiv. Mai 
mult decit atit : gestul Româ
niei a avut o mare rezonanță 
politică. Bulgaria a hotărit 
imediat, sub impresia hotăririi 
române, ieșirea definitivă din

România - a patra fortâ 
a coaliției antihitleriste

Insurecția din August 1944 a 
marcat începutul participării 
României, cu toate forțele sale. 

război (...). Un efect similar 
este de așteptat să se producă 
foarte curind in Finlanda. Pră
bușirea Germaniei in Balcani 
este astăzi un fapt sigur și a- 
ceasta se datorește acțiunii 
României".

Comentatorii militari și poli
tici ai diferitelor ziare, agenții 
de presă și posturi de radio 
străine au remarcat cu deose
bire faptul că prin insurecția 
românească a fost făcut inope
rant importantul sistem defen
siv, care lega curbura Carpati-, 
lor de Dunăre, prin „Poarta 
Focșanilor1*, păstrată deschisă 
de români, asigurîndu-se înain
tarea rapidă a forțelor armate 
sovietice înspre Bulgaria și Iu
goslavia. S-a evocat, deopotri
vă, ca un fapt de mare însem
nătate, păstrarea trecătorilor 
din Carpații meridionali în 
mîinile forțelor insurecționale 
românești, ceea ce a permis ac
cesul nestingherit al trupelor 
sovietice în marele cap de pod 
din Transilvania de sud, Ba
nat și Cîmpia de vest, pînă la 
granița cu Ungaria. POSTUL 
DE RADIO NEW YORK stă
ruia, în comentariul său din 18 
septembrie, asupra acestui as
pect, relevînd :

„Germania este grav amenin
țata din sud-est. Bătălia Bal
canilor poate fi considerată pe 
deplin ciștigată și o ofensivă 
puternică din această direcție 
spre Budapesta, Praga și Viena 
este iminentă (...). Drumul din 
sud-est care duce la Budapesta, 
Praga și Viena este deschis, 
căci germanii nu mai au in a- 
ceste direcții nici o apărare și 
nu mai pot concentra noi tru
pe. Este deci legitim ca poporul 
român să aibă in momentul de 
față un sentiment de satisfac
ție, căci România are o contri
buție însemnată la grăbirea 
sfîrșitului. Este o contribuție de 
care poporul român poate să se 
felicite".

Numeroase publicații de epo
că au relevat, alături de însem
nătatea consecințelor militare și 
politice ale insurecției române, 
marea importanță pe care o 
avea și în plan economic ală
turarea României la coaliția 
antihitleristă, în slujba căreia 
țara noastră și-a pus din prima 
clipă întregul său potențial eco
nomic, marile resurse ale solu
lui și subsolului, puterea de 
muncă și energia creatoare ale 
poporului nostru. în acest sens, 
intr-un articol publicat în re
vista sovietică „VOINA I RA- 
BOCII CLASS** se scria la 1 
septembrie 1944 :

„tnfringerile nemților In 
România vor avea, de aseme
nea, pentru Germania și cele 
mai grele repercusiuni econo
mice. O dată cu aliatul român, 
nemții au pierdut și petrolul 
și griul românesc, tn economia 
germană de război, acest lucru 
produce un gol atit de mare, 
incit întreaga lui importanță 
nici nu poate fi estimată acum".

îndreptățite au fost, pentru 
toate acestea, aprecierile care, 
încă din zilele revoluției 
române din August 1944, au 
relevat, precum ziarul american 
„THE NEW YORK TIMES**. că 
actul istoric de acum 42 de ani 
se înscrie in cronica marii con
flagrații ce a însîngerat lumea 
tn anii 1939—1945 „ca unul din
tre evenimentele decisive ale 
întregului război".

la războiul antihitlerist. în 
luptele grele pentru alungarea 
cotropitorilor de pe sacrul pă-

s-au afirmat cu putere strălucitele calități de 
militant revoluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marea demonstrație an
tifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
impunătoare și viguroasă acțiune antifascistă, 
pregătită și organizată cu contribuția determi
nantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, ampla mișcare de re
zistență antihitleristă din anii războiului, con
dusă de partidul nostru comunist Susținuta acti
vitate politică desfășurată de partid, starea de 
spirit antifascistă a poporului, ferma sa hotări- 
re de a asigura libertatea și independența țării 
au fost temelia de nezdruncinat pe care s-a 
înălțat și a biruit insurecția națională. Atunci, 
in acele zile eroice, poporul român s-a ridicat 
ca un singur om la luptă. In Capitală, inima 
țării, inima insurecției, oștirea țării, formațiuni
le patriotice de luptă pregătite de partid, mii 
și mii de oameni ai muncii au luat parte la li
chidarea focarelor de rezistență nazistă. Pe 
Valea Prahovei ostași și muncitori laolaltă au 
apărat de distrugere rafinării și sonde. La Bra
șov și Turnu Severin, la Constanța și Slobozia,

la Alba Tulia, Arad șl Timișoara, pe întreg cu
prinsul țării, dușmanul a fost lovit și în cele 
din urmă biruit. Pînă la 31 august 1944 a- 
proape întreg teritoriul de atunci al țării a fost 
curățat de inamic.

incepînd cu luna septembrie, acționind îm
preună cu glorioasele armate sovietice, ostașii 
noștri au declanșat lupta pentru eliberarea pâ- 
mintului românesc răpit prin odiosul dictat de la 
Viena. Acest țel înalt a mobilizat puternic ener
giile națiunii, fiecare dintre fiii României sim- 
țindu-se un soldat in slujba acestei sacre cau
ze. Poate mai bine decit orice fapt, ilustrează 
acest adevăr prezența pe buzele tuturor în a- 
ceie zile a unui cintec care spunea : „In clo
cot de inimi, cu mina pe arme / Pornesc azi 
românii spre Ardealul iubit / Dictatul robiei lui 
Hitler să-l sfarme / Domniei lui Horthș să-i 
pună sfîrșit".

Luptînd eroic, trupele române au dat aspre 
bătălii, inaintînd pas cu pas, cu mii și mii de 
jertfe, pe însingeratul, greu încercatul pămînt 
al Transilvaniei de nord-est, dar marile lor sa
crificii erau pe deplin răsplătite de lacrimile de

bucurie cu care erau întimpinați pretutindeni 
bravii oșteni eliberatori. La 25 octombrie 1944 
ultima brazdă de pămînt românesc era liberă, 
tricolorul flutura iarăși mindru șl biruitor peste 
întreaga moșie strămoșească.

Lupta insă nu a încetat, fascismul trebuia de
finitiv zdrobit In numele sacrei cauze a păcii 
și libertății popoarelor. Sub această nobilă efi
gie, sute de mii dintre fiii țârii imbrăcați in 
haină militară, au luptat, au singerat, au că
zut pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei șl 
a unei părți din teritoriul Austriei. Ziua Victo
riei, la apropierea căreia își aduseseră o pre
țioasă contribuție, l-a găsit pe ostașii noștri In 
tranșee, luptînd. In timp ce pe front ei se a- 
copereau de glorie, adăugind vitejiei străbune 
noi și noi pagini, in țară, la chemarea parti
dului comunist „Totul pentru front, totul pen
tru Victorie I", întregul popor, In pofida grelei 
situații economice, ișl încorda energiile, spriji
nind frontul cu tot ceea ce avea nevoie. Mii 
și mii de tineri, comuniști și uteciști in primul 
rind, se înrolau ca voluntari pe front
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Tunari români luptînd, In nordul. Capitalei Primire triumfală pe pămînțul eliberat al; Transilvaniei

ZILE EROICE, ZILE DE BIRUINȚĂ
PERIOADA 1 SEPTEMBRIE - 25 OCTOMBRIE 
ÎN LUPTELE PURTATE PENTRU ELIBERAREA ÎN-

ÎN 
1944, 
TREGULUI TERITORIU AL ROMÂNIEI, armata noastră 
a totalizat un efectiv de peste 265 000 militari.

• Prin grele lupte au fost eliberate 872 de locali
tăți, dintre care 8 orașe.

• Pierderile armatei române s-au cifrat la aproape 
50 000 de morți, răniți și dispăruți.

• în intervalul 23 august - 25 octombrie 1944, în 
luptele purtate pe pămînțul patriei au fost provocate 
inamicului pierderi de aproape 73 000 de oameni, 
dintre care mai bine de 66 000 de prizonieri.

• IN LUPTELE PURTATE VREME DE APROAPE 4 
LUNI PENTRU ELIBERAREA UNGARIEI, armata 
română a acționat cu peste 210 000 oameni. Pe 
teritoriul Ungariei, ostașii români au dat 7 mari 
bătălii, în care au desfășurat 81 de lupte mai impor
tante, pătrunzînd pe o adîncime de 250-300 km ; 
prin lupte grele au fost străbătute 3 masive muntoase, 
au fost forțate 4 mari cursuri de apă, fiind eliberate 
1 237 de localități și puncte populate, dintre care 
14 orașe.

• Jertfele armatei române s-au ridicat la 42 700 
morți, răniți și dispăruți.

• IN LUPTELE PURTATE VREME DE APROAPE 5 
LUNI PENTRU ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI au 
luptat 248 430 militari români.

Soldați români pe teritoriul Ungariei Ostașii români eliberatori pe strâzile unui oraș cehoslovac

mint al tării, iar apoi pentru 
eliberarea Ungariei, .Cehoslova
ciei și a unei părți din Aus
tria, ostașii români s-au dove
dit, in asprele înfruntări cu un 
dușman bine înzestrat și cu o 
mare experiență de război, 
demni continuatori ai străbune
lor virtuți, acoperindu-se de o 
nepieritoare glorie. Referin- 
du-ag la încrîncenarea luptelor 
purtate pentru eliberarea stră
vechiului pămînt românesc al 
Transilvaniei, la vitejia și ab

negația probate de ostașii to- 
mâni, alături de trupele sovie
tice, ziarul „PRAVDA" scria 
Ia 17 septembrie 1944 :

„Agățindu-se du disperare de 
toate părțile tari naturale ale 
terenului, fasciștii se bat pen
tru fiecare sat, pentru fiecare 
înălțime. Li s-a poruncit si 
oprească cu orice mijloc de 
apărare înaintarea Armatelor 
Roșii, care luptă umăr la umăr 
cu trupele române (...). Dar toa
te acestea n-au putut opri înain

• Ostașii români au forțat 4 cursuri mari de apă, 
au străbătut prin lupte 10 masive muntoase mai im
portante, eliberind 1 722 de localități, între care 31 
de orașe.

• Jertfa de singe a armatei române a fost deo
sebit de grea : aproape 67 000 de morți, răniți și 
dispăruți.

• In total, vreme de 263 de zile, au luat parte la 
războiul antihitlerist forțe armate române cifrate la 
aproape 540 000 de militari. Ele au străbătut prin 
lupte aproape 1 700 kilometri, eliberînd 3 831 
localități (dintre care 53 de orașe), provocînd ina
micului pierderi echivalente cu valoarea a 14 divizii.

• Pierderile armatei române pe frontul antihitle
rist s-au ridicat la aproape 170 000 de soldați și 
ofițeri; unul din trei militari români a fost rănit 
sau ucis.

• Pentru lupta și Jertfa lor eroică, ostașilor români 
le-au fost conferite peste 300 000 de ordine și medalii 
de război, românești și străine.

• Efortul economic al României în sprijinul fron
tului antihitlerist se ridică la peste 1 miliard de 
dolari, ceea ce echivalează cu de 4 ori veniturile 
bugetului României în anul financiar 1937-1938.

tarea noastră (...). Românii au 
luptat alături de noi cu aceeași 
dirzenie, cucerind cu vitejie 
fiecare metru de pămînt, fie
care nod de cale ferată, fiecare 
sat. Deseori duelurile de arti
lerie erau urmate de lupte corp 
la corp. Pămînțul Transilvaniei 
arde sub picioarele ocupanților 
germani și unguri !!".

Oameni politici, diplomatf, ca 
șl numeroase organe de presă 
și posturi de radio au subliniat 

faptul că în lupta împotriva 
fascismului, poporul român a 
fost animat de dragostea sa de 
libertate, făcînd totul pentru 
victoria împotriva fascismului. 
Analizind amplitudinea contri
buției românești la marea bi
ruință de la 9 mai 1945, revista 
pariziană „CAHIERS FRAN- 
CE-ROUMANIE** scria, tn 1946 :

„Timp de două tute șaizeci 
de zile, mai precis de la 23 
August 1944 pînă la 12 mai 1945, 

forțele române au luptat alături 
de armata sovietică. (...) 
Francezii care au luptat alături 
de români in timpul războiului 
din 1914—1918 au putut să apre
cieze puterea lor de rezistență, 
unitatea lor morală și patriotis
mul lor indirjit. Avind aceleași 
virtuți ca și strămoșii lor, sol- 
dații români din 1945, iubind cu 
ardoare libertatea, l-au izgonit 
din nou pe invadatorul ger
man (...). tn afara participării 
lor militare cu oameni și mate
riale, românii au sprijinit acțiu
nea Națiunilor Unite printr-o 
însemnată contribuție economi
că și financiară, cu toată starea 
de epuizare in care te afla 
țara (...). România (...) a dat tot 
ce a avut mai bun pentru cau
za Aliaților. Fiii ei au (...) fost 
animați de un puternic suflu 
da libertate".

La rtndul său, postul de ra
dio „VOCEA AMERICII** aprecia 
într-una din emisiunile sale 
din februarie 1945 că România 
„și-a făcut datoria. (...). Cind se 
va scrie istoria, actul de la 23 
August va însemna un factor 
importând In mersul acestui 
război".

Subliniind însemnătatea con
tribuției românești la victoria 
asupra fascismului, ziarul ita
lian „L’UNITA" scria că românii

„contribuie la războiul împo
triva Germaniei eu o armată de 
o importanță de rangul al pa
trulea, printre cei care luptă îm
potriva Germaniei".

O opinie împărtășită șl de zia
rul englez „SUNDAY TIMES", 
care scria la 8 Ianuarie 1943 :

II Ri
va ramine săpată pentru vecie 

in inimile noastre"
în spiritul bogatelor tradiții 

de solidaritate internațională 
ale poporului nostru, ostașii ar
matei române au luptat, au sîn- 
gerat, s-au jertfit pentj-u eli
berarea Ungariei, Cehoslova
ciei și a unei părți din terito
riul Austriei. Pretutindeni, pe 
întregul itinerar al eroicei lor 
lupte, ei au dat încă o dată mă
sura înaltei omenii românești, 
ajutind cu toate puterile popu
lația locală, greu încercată de 
război. Prin vitejia lor, prin 
jertfa lor, prin calda lor ome
nie ostașii români au așezat 
noi temelii .prieteniei dintre po
porul român șl popoarele la a 
căror eliberare au adus o con
tribuție însemnată. Semnifica
tiv pentru spiritul în care au 
înțeles să lupte ostașii români 
este ordinul adresat trupelor 
sale de comandantul Corpului 
7 armată Ia începerea luptelor 
pentru Budapesta :

„Populația civilă care nu ia 
parte la rezistență va fi cruța
tă și luată sub protecție, asi- 
gurindu-i-se viața, liniștea și 
avutul (...). Monumentele și o- 
biectele de artă, instituțiile 
culturale și așezămintele de in
teres public vor fi cruțate cu 
grijă (...). Instalații de orice fel 
(apă, lumină, telefon, tramvaie 
etc.) care asigură viața orașului 
și interesează in aceeași mă
sură armata, trebuie păstrate 
intacte (...). Cer trupelor Cor
pului 7 armată să se bată cu 
indîrjire pentru a învinge, dar 
pretind în același timp să se 
poarte loial, cu demnitate și 
omenie, pentru a nu micșora 
cu nimic măreția victoriei ob
ținute".

în cele aproape 8 luni de 
lupte purtate pe pămînțul Un
gariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din Austria, ostașii ro
mâni și-au atras nu numai ad
mirația pentru vitejia lor, ci și 
respectul și recunoștința pen
tru atitudinea lor plină de o- 
menie. Unor asemenea senti
mente le dau glas numeroase 
mărturii documentare. în de
clarația reprezentanței comu
nale din Abony-Ungaria, se a- 
rată astfel :

„tn comuna Abony, ofițerii și 
trupa armatei române au mani
festat față de populație cea 
mai mare bunăvoință. Populația

Sint mărturii de epocă din care se desprinde amploarea con
tribuției românești la obținerea victoriei impotriva fascismului, 
rolul hotăritor al partidului nostru comunist in organizarea re
voluției române din august 1944, in susținerea războiului an
tihitlerist, marile sacrificii făcute de poporul român, in con
diții deosebit de grele, pentru a apropia ziua de măreață bi
ruință de la 9 mai 1945. Sint mărturii ale căror cuvinte dau 
glas admirației, prețuirii, recunoștinței pentru actul de inalt 
curaj și eroism al poporului român, pentru vitejia, abnegația 
|i calda omenie ce-au caracterizat - in fiecare zi din cele 
aproape nouă luni ale războiului antihitlerist - pe fiii Româ
niei. Sint mărturii care nouă, celor de azi, nu numai că ne 
umplu inima și cugetul de firești simțăminte de mindrie patrio
tică, ci ne îndeamnă să facem totul spre a fi la inălțimea dem
nilor noștri înaintași, spre a implini visul pentru care ei n-au 
ezitat in fața nici unei greutăți sau jertfe : o Românie liberă 
și demnă, mai puternică, mai prosperă, mai mîndră.

„Din punctul de vedere al 
efectivului, România este a pa
tra națiune europeană in lupta 
împotriva germanilor".

Mărturii de epocă au reliefat, 
totodată, că prin lupta și jertfa 
eroică a fiilor săi, poporul ro
mân a contribuit la scurtarea 
războiului, salvînd astfel viața 
a mii și mii de soldați aliați. în 
acest sens, postul de radio 
PARIS aprecia într-o emisiune 
din 13 ianuarie 1946 :

„Franța socotește că România 
a adus prin contribuția ei o 
scurtare a războiului cu cel pu
țin 6 luni".

Pe bună dreptate, așadar, ar
mata română s-a întors de pe 
front încărcată de nepieritoare 
glorie, mîndră de a-și fi făcut 
pe deplin datoria. Un adevăr pe 
care, la 16 iulie 1945, îl sublinia 
și publicația* „GRAI NOU**, or
gan al Direcției politice de 
front a armatei sovietice :

„Trupele române care se în
torc acum de pe front vin cu 
fruntea sus ; ele pot fi mindre 
că au luptat pentru libertatea și 
independența poporului lor, că 
au ajutat la reîntregirea tării 
lor. Ele se întorc in țară încu
nunate de lawrii victoriei, la 
care și-au dat și ele contribuția 
prin vitejie, abnegație, spiritul 
de bravură și capacitatea de 
luptă pe care le-au dovedit pe 
timpul de bătălie și care de 
atitea ori au primit o apreciere 
înaltă din partea Comandamen
tului sovietic suprem".

a ajuns să iubească pe ostașii 
români și să-i cunoască ca prie
teni; nu ca dușmani. Cu con
cursul armatei și comanda
mentului român am putut pune 
in stare de funcționare uzina 
electrică din comuna, Abony. 
Prin amenajarea drumurilor și 
prin menținerea ordinii interne 
au făcut mari servicii comunei 
noastre. Conduita ostașilor ro
mâni a fost demnă de fiii aces
tui popor (...Ț. Recapitulind cele 
de mai sus, afirmăm că armata 
română, civilizată, cunoscută de 
noi, a binemeritat dragostea, 
stima și recunoștința populației 
maghiare".

în Cehoslovacia, în comuna 
Poldska, o învățătoare s-a a- 
dresat ostașilor români din di
vizia 9 infanterie, eliberatorii 
localității :

„Am așteptat de multă vre
me ziua de astăzț ca să vă 
primim aici, in țara noastră 
slovacă, unde frații din Munții 
Tatra vă așteaptă cu nerăb
dare. V-am așteptat fiindcă 
știam că ne aduceți eliberarea 
de sub jugul ocupanților ger
mani (...). Sfintă și frumoasă 
este misiunea dv. de a reda po
porului nostru libertatea și po
sibilitatea de a-și croi un des
tin propriu".

Sint sentimente cărora Ie-a 
dat expresie și un învățător 
din Bzenec cu ocazia sărbăto
ririi zilei de 1 Mai 1945 :

„Eroilor români, coluptători 
pentru libertate ! tn numele 
Comitetului național și al 
populației din orașul Bzenec, vă 
mulțumesc vouă, eroilor căzuți 
ai României aliate, pentru cea 
mai mare jertfă a voastră pe 
care ați adus-o pentru poporul 
cehoslovac, ajutind prin aceasta 
la reciștigarea libertății răpite 
de germani. Mulți dintre voi 
ați părăsit părinții, soțiile, co
piii și frații, care vor aștepta 
zilnic și cu nerăbdare vești de 
la voi. Ei vă vor aștepta, voi 
insă zăceți tn pămintul din care 
crește poporul cehoslovac pe 
care l-ați dezrobit. '(...). Vom 
stima jertfa adusă de voi și nu 
vom uita singele vărsat pentru 
libertatea noastră. (...). Recunoș
tința pentru eroii români va 
rămîne săpată pentru vecie in 
inimile noastre".
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Puternică angajare pentru creșterea
Omagiu marii noastre sărbători naționale

Adunări în reședințele de județ

continuă a producției agricole
Sintem hoturîți să lucrăm mai bine 

pămintul, să sporim mult 

nivelul recoltelor

Am avut cinstea să particip Ia 
Consfătuirea cu activul de partid 
și de stat din agricultură și am as
cultat cu un deosebit interes cuvîn
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care reprezintă pentru noi,, pentru 
toți lucrătorii din agricultură un 
vast și cuprinzător program de 
muncă pentru acest an și etapa ur
mătoare. Din cuvîntarea secretaru
lui general al partidului am reținut 
în mod deosebit necesitatea de a 
se adopta o atitudine nouă, revolu
ționară față de munca în agricul
tură. astfel incit în orice condiții 
să obținem recolte mari la hectar. 
Unitatea în care lucrez — coopera
tiva agricolă „Ogorul" Pecica, din 
Județul Arad — realizează, an de 
an, recolte mari la toate culturile. 
La grîu, de exemplu, au devenit 
ceva obișnuit recolte de. peste 8 000 
kg la hectar. Și în acest an am rea
lizat, în medie la hectar, 8 800 kg 
pe întreaga suprafață cultivată de 
600 hectare, ceea ce ne-a permis să 
livrăm suplimentar Ia fondul de 
stat peste 1 500 tone grîu. Și la orz 
am depășit producția planificată și 
am livrat in plus la fondul de stat 
600 tone. Aceste rezultate nu sint 
întîmplătoare. Noi asigurăm o ro
tație rațională a culturilor in ca
drul asolamentelor, ceea ce duce, 
după cum se știe, la Îmbunătățirea 
Însușirilor productive ale solului, 
combate buruienile și dăunătorii, 
permite efectuarea la timp a lucră
rilor de pregătire a terenului. în 
unitatea noastră jumătate din su
prafața de grîu și orz se cultivă 
după plante care eliberează terenul 
devreme, iar cealaltă după soia, 
sfeclă de zahăr și porumb. Firește, 
cea mai mare atenție o acordăm 
pregătirii terenului și cu deosebire 
a patului germinativ. Chiar și în 
condițiile climatice din toamna 
trecută, cind solul a avut mai pu
tină umiditate, noi am reușit să 
pregătim terenul în bune condiții, 
asigurind un pat germinativ co
respunzător pentru semințe. în 
această privință, rolul hotărîtor îl 
au mecanizatorii ; ei sint cei care 
realizează, în condițiile actuale, 
recolta de cereale păioase.

Noi, cooperatorii din Pecica. stn- 
tem recunoscător! tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecie
rile și- felicitările adresate celor 
care au obținut recolte mari de grîu 
în acest an, pentru propunerea

făcută în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. de a se institui titlul de 
„Erou al noii revoluții agrare" și a 
medaliei corespunzătoare, care să 
fie atribuită județelor, unităților și 
cadrelor din agricultură care reali
zează producții mari, la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare. în- 
trucit ne aflăm intre unitățile care 
au realizat în acest an peste 8 000 
kg grîu la hectar vom avea cinstea 
să primim acest înalt titlu. 
ÎI asigurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vom munci 
cu și mai multă responsabilitate 
pentru a realiza în anul viitor , re
colte și mai mari. încă din primă
vară, cînd am semănat culturile 
din epoca I și a Il-a, no! am am
plasat culturile păioase în . așa fel 
incit din acest an să renunțăm 
complet la lnsămînțarea griului 
după grîu. în prezent, acționăm 
pentru depistarea parcelelor de po
rumb cu coacere timpurie pentru 
ca imediat să trecem la recoltat și 
la pregătirea terenului pentru se
mănat.

Toți mecanizatorii și cooperatorii 
din unitatea noastră au primit cu 
multă satisfacție măsura privind 
perfecționarea sistemului de retri
buire, prin formarea fondului de 
produse pentru retribuire, precum 
și celelalte măsuri de stimulare a 
muncii în agricultură. Cooperatorii 
noștri vor beneficia, încă din acest 
an. de unele din aceste măsuri. 
Spun aceasta. întrucît la cultura 
porumbului, care ocupă în unitatea 
noastră 722 ha, vom obține o pro
ducție de peste 20 tone știuleți Ia 
hectar, în condiții de teren neiri
gat. De asemenea, realizăm o pro
ducție de peste 60 tone sfeclă de 
zahăr la hectar, precum și aproape 
3 000 kg soia la hectar și 2 000 kg 
fasole.

Conștiențl de sarcinile mari ce 
ne revin în acest an și pe întregul 
cincinal, vom munci cu răspunde
re. dăruire, cu înalt spirit revolu
ționar pentru realizarea unor pro
ducții toț mai ridicate, sigure și 
stabile, aceasta fiind atît în inte
resul cooperatorilor noștri, cit șl al 
statului.

Inq. Nicolae VASILESCU 
președinte, C.A.P. „Ogorul” Pecica» 
județul Arad

care vor munci bine pămintul vor 
primi ca retribuție în natură în
semnate cantități de porumb șl 
grîu.

în unitatea noastră lucrează oa
meni harnici și pricepuți. Dovadă 
sînt producțiile bune de porumb 
obținute an de an. Anul trecut, de 
exemplu, în condiții de secetă ex
cesivă am avut sole pe care ' am 
realizat 10—12 tone de știuleți la 
hectar, iar pe întreaga suprafață, 
de aproape 1 000 de hectare, recol
ta a fost de peste 7 000 kg porumb 
la hectar. Producțiile puteau fi 
mult mai mari dacă toți cei care 
au lucrat pămintul in acord global 
munceau cu mai multă răspun
dere. Acum, prin noul sistem de 
retribuire, va dispărea egalitaris
mul. Cine a prășit bine și a udat 
la timp culturile va fi retribuit, 
încă din această toamnă, cu în
semnate cantități de .porumb. Mulți 
cooperatori, în condițiile acordării 
a 10 la sută din producția reali
zată, vor primi peste o tonă de 
porumb boabe. Preocuparea noas
tră este însă să crească producți
ile la toate culturile, pe întreaga 
suprafață. Vor fi la început, așa 
cum aprecia și secretarul general 
al partidului, diferente mari între 
cooperatori, în funcție de muifca 
prestată. De pe acum unii se gîn- 
desc, cunoscînd ce producție există 
în lanurile pe care le-au lucrat în 
acord global, că vor primi canti
tăți mai mici decît vecinii lor, 
care și-au făcut mai bine datoria 
și au, în cadrul formațiilor din

care fac parte, sole cu recolte mari. 
S-a declanșat astfel, încă de pe 
acum, o vie întrecere. O întrecere 
care va conduce în viitor la. pro
ducții tot mai mari la toate cul
turile prășitoare, unde nivelul re
coltei depinde în mare măsură de 
răspunderea de care dă dovadă 
cooperatorul.

Pregătim de pe acum viitoarea 
producție de grîu. Am întocmit un 
program amănunțit pentru aplica
rea udărilor de răsărire pe toate 
suprafețele cultivate la irigat. Te
renurile au fost repartizate în 
acest scop pe membrii cooperatori. 
Și dacă înainte unii se mai codeau 
să participe la lucrările de irigat, 
acum solicită mai mult decît avem 
nevoie. Am asigurat întreaga să- 
mînță de grîu și orz din șoțurile 
care s-au dovedit cele mai produc
tive pentru această zonă și din 
categoriile biologice superioare. 
Specialiștii au amplasat culturile 
respective pe cele mai potrivite’te
renuri, evitînd cultivarea griului și 
orzului mai multi ani pe aceleași 
suprafețe. Sîntem pregătiți să în- 
sămînțăm întreaga suprafață de 
griu pînă la începutul lunii oc
tombrie, conștiențl fiind că respec
tarea perioadei optime de semănat 
constituie un factor hotărîtor pen
tru obținerea , unor producții-re- 
cord.

Constantin M1HA1TEAMJ 
președintele C.A.P. Lunca, 
județul Tulcea

Să producem cit mai mult,

așa înțelegem să răspundem grijii

partidului pentru lucrătorii

ogoarelor

Crește răspunderea cooperutorilor 

pentru calitatea muncii, pentru 

obținerea de producții muri

Țăranii cooperatori din satul 
Lunca, județul Tulcea, au primit 
cu multă bucurie și satisfacție mă
surile luate din inițiativa secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
îmbunătățirea sistemului de retri
buire in agricultură. Perfecționa
rea sistemului de retribuire, de 
formare, în acest scop, a fondului 
de produse pentru retribuire, pre

cum și celelalte măsuri de stimu
lare a muncii în agricultură con
stituie pentru cooperatorii noștri 
un nou imbold pentru a executa 
lucrările agricole de bună calitate 
și în perioada optimă in vederea 
obținerii de producții tot mai mari. 
Am discutat cu membrii coopera
tori, ne-am consultat, am făcut 
calcule. Concluzia pe care am 
desprins-o împreună este că cei

Inginerul Serghei Melniciuc, pre
ședintele C.A.P. Vînători, județul 
Galați, este unul din oamenii ex
perimentați, dăruiți muncii în 
agricultură, care, de-a lungul ani
lor, a cunoscut de multe ori bucu
ria împlinirilor, grație eforturilor 
și priceperii dovedite. Iată ce ne 
declara, la scurt timp după sosi
rea de Ia București, unde a parti
cipat la consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din agricultură : 
„Nu sintem deloc mulțumiți cu 
rezultatele pe care le-am obținut 
în acest an Ia grîu și, din păcate, 
nici de evaluarea de pînă acum la 
porunib.. M-am simțit, pot spune,, 
foarte mic'cînd am auzit despre’ 
minunatele realizări ale harnici
lor lucră tor j ai ogoarelor din ju
dețul Olt. Dar' ce a foși Va''trecut,' 
cu toții privim acum cu alți ochi 
în -viitor. Disciplina tehnică, mai 
buna valorificare a bazei materiale 
de care dispunem, mai mult res
pect față de producția obținută 
sint cîteva din elementele ce vor 
sta la baza tuturor acțiunilor 
noastre în viitor. Apoi, și nu în 
ultimul rînd, perfecționarea sis
temului de retribuire în agricultu
ră. de formare, în acest scop, a 
fondului de produse agricole pen
tru retribuire vor determina o pu
ternică mobilizare a oamenilor, 
participarea lor conștientă la 
muncă, pentru realizarea de pro
ducții tot mai mari și, implicit, a 
unui fond mai mare de retribuire.

în lumina sarcinilor și in
dicațiilor cuprinse în magistra
la cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru viitorul

an de producție ne-am propus o 
reconsiderare totală a organizării 
muncii noastre. Vom face in ășa 
fel incit măsurile întreprinse să se 
concretizeze în producții superioa
re. Vom reamplasa culturile pe 
anumite Buprafețe, vom folosi mal 
judicios apa care va fi pulsată 
prin arterele marelui sistem de 
irigații «Terasa Covurlui»".

„Am urmărit cu viu Inte
res cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea 
cu activul de partid și de stat din 
agricultură, al cărei bogat conți
nut in idgi ne-a mers, aș putea 
spune, la inimă, afirma inginerul 
Nicolae Stoian, șeful fermei nr. 9 
legupiicole din cadrul I.A.S. Ga
lați. De ce spun aceasta 7 în pri
mul rînd pentru faptul că măsurile 
preconizate pentru stimularea ‘pu
ternică a muncii lucrătorilor din 
agricultură au'. darul de a ne 
stimula, de a ne mobiliza exem
plar, ele potrivindu-se cu gîndu- 
rile și năzuințele noastre. Ca ur
mare a rezultatelor obținute, în 
fiecare an ferma noastră a dat 
beneficii peste plan. Numai în 
1985, de pildă, s-a realizat un be
neficiu peste cel planificat de 3,5 
milioane lei. în acest an ne-am 
organizat și mai bine activitatea, 
în așa fel încît rezultatele să se 
ridice din nou la înălțimea celor 
5 premii pe care le-am obținut 
la concursurile pe țară la produc- . 
ția de legume".

Stefan DIMITRIU 
corespondentul „Scințeîî*

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute In întrecerea so- 

eialistă pe cele șapte luni care au trecut din acest an de către colective 
fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, 
din domeniul prestărilor de servicii, din centraleVtndustriale, precum 
și din institutele de cercetare și proiectare fruntașe in întrecerea socia
listă pe semestrul I 1986.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in ra
port cu realizarea indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste la sfirșitul lunii iulie, pe primele locuri se si
tuează :

Locul II : Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 522,8 
puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov, 
cu 157,7 puncte.
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE 
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava, cu 707,8 puncte. 
Locul II : întreprinderea de re

țele electrice Iași, cu 652,6 puncte. 
Locul III : întreprinderea de re

țele electrice Vaslui, cu 518,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Metalo- 
globus" București, cu 902,2 puncte.

Locul II : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 833 puncte.

Locul III : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 689,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE 

Locul I : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iulia, cu 654,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de arti
cole de sticlărie București, cu 392,5 
puncte..

Locul III : întreprinderea de 
sticlărie și faianță Sighișoara, ju
dețul Mureș, cu 359,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA LINII, 
MĂTĂSII, INULUI ȘI CÎNEPII 
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Postăvăria Română" București, cu 
619,6 puncte.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Unirea" București, cu 480,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite" București, cu 380,7 
puncte.

transport auto produse petroliere 
PECO București — Ministerul In
dustriei Petrochimice, cu 774,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto București — Minis
terul Industriei de Utilaj Greu, cu 
471,5 puncte.

Locul I : Centrul Național al In
dustriei Aeronautice Române — 
București, cu 628,3 puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București, cu 
579,6 puncte.

rii tutunului București, eu 929,7 
puncte.

Locul II : Centrala industriei za
hărului și produselor zaharoase 
București, cu 616,3 puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de morărit și panificație București, 
cu 475,2 puncte. *

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala Industrială de 

reparații auto București, eu 661,9 
puncte.

Locul II : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 622,3 
puncte.

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘI PROIECTARE FRUNTAȘE 

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA 
PE SEMESTRUL I 1986

Panoul fruntașilor pe 7 luni ale anului

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de trans

port specializat pentru agricultură 
și industria alimentară Constanța 
— Ministerul Agriculturii, cu 947,7
puncte.

Locul II : întreprinderea de

ÎN DOMENIUL POȘTELOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Suceava, 
cu 620 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brăila, cu 
364,5 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
cu 329,7 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo

climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 356,1 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina — București, cu 
975,2 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 888,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Giulești, București, cu 
885,9 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești, cu 597,1 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
mecanică și de articole casnice 
București, cu 539,9 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 986 puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
medicamente și cosmetice Bucu
rești.

INDUSTRIA PETROCHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru prelucrarea 
țițeiului șl petrochimiei Ploiești, 
cu 788 puncte.

INDUSTRIA LEMNULUI 
ȘI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII 
Locul I : Centrala de exploatarea 

lemnului București, cu 154,6 
puncte.

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA

Locul I : Institutul de cercetări 
chimice.

Locul II : Institutul de cercetare 
științifică ș! inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică.

Locul III : Institutul de cerce
tări și modernizări energetice •

INSTITUTE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA, 

INGINERIE TEHNOLOGICA 
ȘI PROIECTARE

Locul I : Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte și mecanică 
fină.

Locul II : Institutul de cercetări 
și proiectări pentru industria ma
terialelor de construcții.

Locul III : Institutul de cerce
tări și proiectări pentru petrol și 
gaze-Cîmpina.

INSTITUTE DE PROIECTARE

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei con

fecțiilor Sibiu, cu 239,9 
Locul II: Centrala 

Confecțiilor București, 
puncte.

Locul III : Centrala 
tricotajelor București, 
puncte.

puncte.
industriei 
cu 198,3
industriei 

.cu 143,5

AGRICULTURA
Locul I : Centrala industrializă

Locul I : Institutul de proiectări 
tehnologice pentru industria ușoară.

Locul II : Institutul de studii șl 
proiectări energetice.

Locul III : Institutul pentru 
proiectări de secții și uzine meta
lurgice.

INSTITUTE DE PROIECTĂRI 
JUDEȚENE

Locul I : Institutul de proiectări 
județean Bacău.

Locul II : Institutul de proiectări 
județean Brașov.

Locul III : Institutul de proiectări
județean Hunedoara.

în municipiile reședință de județ 
a avut loc sărbătorirea a 42 de ani 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944, 
eveniment de însemnătate epocală in 
istoria poporului român, care a des
chis calea unor profunde transfor
mări revoluționare, democratice în 
viața tării, edificării societății socia
liste și comuniste pe pământul Româ
niei.

Au participat activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești, membri da 
partid cu stagiu din ilegalitate, foști 
luptători pe frontul antihitlerist, ge
nerali si ofițeri superiori, conducă
tori de întreprinderi și instituții, 
muncitori, țărani, oameni de știință, 
artă și cultură, stpdenți și elevi.

La sărbătorirea Zilei naționale a 
României, in unele județe au fost 
prezente delegații de partid din țări 
socialiste vecine.

în cadru] adunărilor festive de
dicate acestui memorabil eveniment 
au luat cuvîntul primii-secretari ai 
comitetelor județene de partid. Vor
bitorii au subliniat semnificația deo
sebită a sărbătoririi zilei de 23 Au
gust in acest an în care întregul 
popor a omagiat cu sentimente da 
profundă vibrație patriotică aniver
sarea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, a împli
nirii a 50 de ani de la procesul 
luptătorilor comuniști și antifasciști 
de la Brașov și a 21 de ani de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd, 
prin voința unanimă a comuniștilor, 
a întregului popor, în fruntea parti
dului a fost ales să conducă destinele 
patriei cel mai iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
neînfricat revoluționar și patriot 
Înflăcărat, personalitate proeminen
tă . a lumii contemporane, neobosit 
luptător comunist care și-a dedicat 
Întreaga viață împlinirii idealurilor 
de independență și suveranitate ale 
poporului român, dezvoltării și în

floririi continue a României socia
liste, afirmării ei pe plan interna
țional. Vorbitorii s-au referit pe larg 
la importanta istorică a actului de 
la 23 August 1944, cînd, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
poporul nostru a înfăptuit revoluția 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă șl antiimperialistă. deschi- 
zînd calea unor uriașe transformări 
în întreaga viață politică, economică 
și socială a patriei, calea spre reali
zarea societății socialiste și comunis
te pe pămintul României. Au fost 
înfățișate marile înfăptuiri ale po
porului român în cei 42 de ani care 
au trecut de la eliberare, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, in „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
perioadă in care întreaga țară, fie
care județ au cunoscut, sub condu
cerea secretarului general al parti
dului, cele mai mari împliniri eco- 
nomico-sociale, care au schimbat din 
temelii înfățișarea tuturor localități
lor patriei. România devenind astăzi 
o tară industrial-agrară, cu o indus
trie puternică, modernă, cu o agri
cultură socialistă în plin progres, o 
tară în care știința, învătămîntul. 
arta și cultura se afirmă tot mai mult 
ca factori determinant! ai edificării 
socialismului și comunismului.

Vorbitorii au relevat, totodată, 
prestigiu] de care se bucură astăzi 
România socialistă intre națiunile 
lumii, ca urmare a politicii de înțe
legere, colaborare șl pace promova
tă de partidul și statul nostru, poli
tică al cărui promotor strălucit este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost evidențiate inițiativele și de
mersurile țării noastre, ale secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
celei nucleare, pentru trecerea la 
dezarmare. Ia asigurarea păcii, 
securității șî înțelegerii pe planeta 
noastră.

Cel care au luat cuvîntul au adus

un cald și profund omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent om politic 
și savant ce se bucură de o largă 
recunoaștere și prețuire în lume, 
pentru activitatea sa revoluționară 
dedicată înfloririi patriei, pentru 
contribuția la marile realizări do- 
bindite de poporul român in anii 
socialismului.

în numele comuniștilor, al tuturor 
■oamenilor muncii din județele țării, 
s-a dat expresie sentimentelor lor de 
dragoste fierbinte și recunoștință față 
de eroicul Partid Comunist Român, 
strategul strălucit a tot ceea ce s-a 
înfăptuit și se edifică pe plaiurile 
patriei, față de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
revoluționarul și patriotul înflăcărat 
a cărui viață și operă constituie un 
luminos exemplu de dăruire și an
gajare pentru ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civili
zație, pentru afirmarea ei liberă șl 
demnă, într-o lume a păcii și cola
borării. Au fost exprimate angaja
mentul și hotărîrea comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii ca, strîns 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facă totul 
pentru Îndeplinirea planului pe acest 
an, a indicațiilor și orientărilor con
ducătorului partidului și statului 
nostru, formulate cu prilejul vizite
lor de lucru în județele țării, a mă
rețelor obiective și hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., me
nite să ducă la înflorirea și propă
șirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă. •

Festivitățile s-au încheiat cu defi
larea formațiunilor gărzilor patrio
tice, a detașamentelor de tineret 
care se pregătesc pentru apărarea 
patriei, a formațiunilor de pionieri 
și apărare civilă, cu grandioase și 
vibrante spectacole cultural-sporti
ve, la care și-au dat concursul for
mații profesioniste și de amatori 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României".'

(Agerpres)

Festivitățile prilejuite de absolvirea Academiei Militare 
și de acordarea gradului unei noi promoții de elevi 

ai școlilor de ofițeri activi, de maiștri militari 
și subofițeri aparținind Ministerului Apărării Naționale
Joi, 21 august 1986, Ia Academia 

Militară a avut loc festivitatea de 
absolvire de către o nouă promoție 
de cadre de comandă, de stat ma
jor, activiști de partid, ingineri și 
subingineri militari și de acordare a 
gradului studenților care au promo
vat anul IV al facultății de medi
cină militară.

La festivitate au luat parte gene
ral-colonel Vasile Milea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, adjuncți ai mi
nistrului, membri ai consiliilor de 
conducere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de In
terne, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

La școlile de ofițeri activi, de 
maiștri militari și subofițeri aparți- 
nînd Ministerului Apărării Naționa
le au avut loc festivități de acordare 
a gradului absolvenților promoției 
1986.

în telegramele adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, de parti- 
cipanții la festivități, se exprimă 
sentimentele de adîncă dragoste, pre
țuire și recunoștință pe care cele 
mai tinere cadre ale armatei Ie 
poartă conducătorului partidului și 
statului pentru contribuția hotărîtoa- 
re pe care o aduce Ia fundamenta
rea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru,- Ia dezvoltarea multilaterală a 
patriei și întărirea capacități! ei de 
apărare, la creșterea necontenită a 
prestigiului Internațional al Româ

niei socialiste, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Totodată, in telegrame îșî găsesc 
expresia respectul și înalta prețuire 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, strălucit 
militant revoluționar și om politic, 
savant de largă recunoaștere mon
dială, care are o contribuție remarca
bilă la marile împliniri socialiste, la 
dezvoltarea științei, invățămîntului 
și culturii românești.

în telegrame se subliniază că prin 
gîndirea cutezătoare a secretarului 
general al partidului, pătrunsă de un 
autentic spirit revoluționar, prin ac
tivitatea consacrată fără preget inte
reselor fundamentale ale patriei, în 
cei 21 de ani de cînd se află în 
fruntea partidului și țării au fost 
obținute mari izbinzi și împliniri în 
dezvoltarea economiei, științei, artei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
bunăstării materiale și spirituale al 
celor ce trăiesc și muncesc pe aceste 
străbune meleaguri.

Absolvenții promoției 1986 se an
gajează ca, urmind cu credință exem
plul luminos de dăruire patriotică și 
revoluționară al celui mai iubit fiu 
al națiunii, să muncească fără preget 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie 
revin din documentele Congresului 
al XIII-lea, din Directiva coman
dantului spprem, să-și aducă în
treaga contribuție ' la formarea de 
luptători temeinic instruiți, cu o 
înaltă conștiință socialistă, pentru a 
fi gata în orice moment la chemarea 
patriei și partidului, să apere, îm
preună cu întregul popor, ifidepen- 
dența, suveranitatea și integritatea 
teritorială ale României socialiste.

Oamenii muncii din județul 
Suceava au realizat 

sarcinile de plan pe opt luni
Intensificîndu-și eforturile în tn- 

tîmpinarea marii sărbători naționa
le de Ia 23 August, oamenii mun
cii din unitățile economice ale ju
dețului Suceava au obținut un nou 
și remarcabil succes în producție — 
îndeplinirea cu 10 zile mai devre
me a sarcinilor de plan pe prime
le opt luni ale anului. Acest avans 
asigură condiții pentru realizarea, 
pînă la sfîrșitul lunii august, a 
unei producții-marfă suplimenta
re în valoare de circa 60(1 mi
lioane lei, materializată în im
portante cantități de pirită, produ
se de mecanică fină, cherestea, | 
furnire estetice, confecții textile, ! 
tricotaje, alte bunuri materiale, în i 
condițiile diminuării consumurilor ’ 
de metal, material lemnos, energie 
electrică și combustibil.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE > CEAUȘESCU) secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de către Comitetul a 
județean Suceava al P.C.R. se ara- . 
tă că oamenii muncii suceveni, pu
ternic mobilizați de prețioasele in
dicații și orientări date de condu
cătorul partidului și statului nostru. ! 
se angajează să îndeplinească exem
plar directivele ce le revin din do- > 
cumentele Congresului al XIII-lea al ; 
P.C.R., contribuind astfel la creș
terea prosperității harnicului nostru 
popor, la. înflorirea necontenită » j 
României socialiste.

vremea

Din partea Consiliului de Stat
COMUNICAT

in legătură cu folosirea autoturismelor proprietate personală 
in zilele de 23 și 24 august 1986

în zilele de 23 și 24 august 1986, 
autoturismele proprietate perso
nală pot circula indiferent de

numărul de înmatriculare, ' cu 
soț sau fără soț, al autoturis
mului.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul .22 august, ora 21 — 25 au
gust, ora 21. în țără : Vremea se va 
încălzi treptat. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în a doua par
te a intervalului în vestul țării, unde 
vor cădea ploi locale ce vor avea și 
caracter de aversă însoțite de descăr
cări electrice. în resțul teritoriului a- 
cestea vor fi Izolate, mai ales în zo
nele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 șl 
20 de grade, Izolat mai coborîte în pri
mele nopți, iar cele maxime între 24 șl 
34 de grade. în București : Vremea sa 
va încălzi. Cerul va fi variabil. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 16 sl 
io grade, iar cele maxime între 30 si 
33 de grade.

tv
10,00 Telejurnal • In cinstea marii 

sărbători naționale
>0,25 Treptele afirmării noastre (color) 

• 23 August 1944 — 33 August 1986. 
Documentar

50,45 Un August de victorii (color). 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic dedicat celei de-a 42-a aniver

sări a revoluție! de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă

21,40 Cadran mondial (color) • Româ
nia — Ceaușescu — Pace. O poli
tică externă realistă șl dinamică, 
dedicată celor mai Înaintate aspi
rații ale umanității

52,00 însemne ale unul timp eroic (co
lor). Embleme ale Epocii de Aur 
a României. Documentar

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
miță) : Hagi Tudose — 19; (sala Ate
lier) : Dl. Cehov e îndrăgostit — 19,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la rotonda Ateneului Ro
mân) : Spectacol de sunet și lumină 
„GEORGE ENESCU". losii Ion Prun- 
ner — pian — 19,30
• 'Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19; (la rotonda scriitorilor 
din Clșmigiu) : Spectacol de sunet șl 
lumină „Ce-ți doresc eu țle, dulce 
Românie" — 21
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia 
— 19
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tâna-
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Pomplllu 
de Pompadour — 19,30; (grădina
Boema) : Eu vă tac să ridefi.., la 
Boema — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18

cinema
• Aștepttad un tren i PATRIA 
(118625) — «; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Capcana : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Serata: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,43; 20
• Secretul cifrulul : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20
• Ringul : BUZEȘtl (50 43 58) — 15; 
17,15; 19,15
• Aventuri Ia Marea Neagră : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 15; 18 •

• Cu mltaile curate: UNION (13 49 04)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Mușchetarul român : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Valurile Dunării : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Noi, cel din linia tatii : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 18,30
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 
18; 19,45
• Actorul șl sălbaticii î PACEA 
(71 30 85) — 15; 18,30
• Rîui care urcă muntele : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
• Colierul de turcoaze — 14; 16, Alto, 
taxi ! — 18; 20 : POPULAR (35 15 17)
• Un comisar acuză : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Furtună ta Pacific : COSMOS 
(27 54 95) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, DOINA (16 35 38) — 15; 17,15; 19,15
• Norul alb, Carolina : DOINA — 9; 
n; 13
• Conspirația : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30
• Șapte băieți ș! o ștrengărlță : 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Bătălia de pe Neretva : SCALA 
(11 03 72) — 9; 12,15; 16; 19,15
• Detașament cu misiune specială : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Glasul inimii s VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Vraciul : LIRA (31 71 71) — 15; 18,30
• Salamandra : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Adolescenții revoluției : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30
• Infernul din zgtrie-norl : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Dispariția statuetei de Jad : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20

INFORMAȚII SPORTIVE
NATAȚIE. Proba feminină de IOD | 

m fluture din cadrul campionatelor 1 
mondiale de natație de la Madrid a I 
revenit sportivei Kornelia Gressler i 
(R.D.G.) în 59”51/100, iar cea de 400 
m liber bărbați a fost cîștigată de 
Rainer Henkel (R.F.G.) în 3’50”05,* 
100. Pentru finala probei feminine de 
800 m liber s-a calificat și inotătoa- 
rea româncă Stela. Pura — al 6-lea 
timp în serii — 8’46”48/100. în proba 
de sărituri de la platformă, medalia 
de aur a fost obținută de Lin Chen 
(R.P. Chineză) cu 449,67 puncte.
CAIAC-CANOE. Campionatele mon

diale de caiac-canoe au Început Îs 
Montreal cu întrecerile din seriile 
eliminatorii.

în concursul masculin s-au dispu
tat probele pe distanța de 1000 m. 
Toate cele cinci echipaje româ
nești prezente la start, in probele 
de caiac simplu, caiac dublu, caiac 
4, canoe simplu și canoe dublu, au 
obținut calificarea pentru fazele 
superioare ale competiției. S-a ca
lificat, de asemenea, și echipajul 
feminin în proba de caiac 4 — 500 m.

ȘAH. Cea de-a 9-a partidă • 
meciului pentru titlul mondial de 
șah, ce se dispută la Londra între 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov, s-a Încheiat 
remiză la mutarea a 20-a.

Scorul continuă să fie favorabil 
lui Kasparov cu 5—4 puncte.

în partida a 10-a, programată 
vineri, Kasparov va avea piesele . 
albe.

ATLETISM. într-un concurs d» 
verificare al atleților'din R.D. Ger
mană, desfășurat la Berlin, Udo 
Beyer a stabilit un nou record 
mondial in proba masculină de 
aruncarea greutății, cu 22,64 m. Ve
chiul record era de 22,62 m și. apar
ținea, din anul 1985, compatriotului* 
său Ulf Timmermann. Proba femi
nină de săritură în lungime a fost 
ciștigată de Heike Drechsler, cu per
formanța de 7,32 m, iar în cursa de 
100 m plat pe primul loc s-a situat 
sprintera Marlies Goehr, cu timpul 
de ll”01/100.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMĂNIEI

în diferite țâri ale lumii continuă să se desfășoare, cu* prilejul săr
bătorii naționale a poporului român — victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 
1944 — manifestări consacrate României socialiste. Sint evidențiate, 
în acest cadru, realizările obținute de poporul nostru, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist Român, in diferite ramuri economice, 
pe plan social și cultural, în anii ce au urmat lui august 1944, cu 
precădere după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. Sint, de aseme
nea, reliefate acțiunile, pozițiile și inițiativele României, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în vederea realizării unei lumi a păcii 
șl a unei ample colaborări internaționale, pentru soluționarea proble
melor ce confruntă omenirea contemporană.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — M. 
Chebeleu transmite : In cadrul 
manifestărilor consacrate marcării 
In Uniunea Sovietică a zilei națio
nale a poporului român, la Comi
tetul de stat al U.R.S.S. pentru 
problemele editurilor, poligrafiei și 
comerțului cu cartea a fost des
chisă „Decada cărții Republicii So
cialiste Romania".

In cadrul expoziției de carte ro
mânească, la loc de frunte sint 
prezentate lucrări din gindirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in limbile română și 
rusă.

Sint expuse, de asemenea, opere 
reprezentative ale literaturii ro
mâne clasice și contemporane, lu
crări și opere din domeniile so
cial-politic, al istoriei, științelor, 
artei, literaturii pentru copii, al
bume de artă.

Cu același prilej, au fost pre
zentate o expoziție documentară 
de fotografii de arhitectură con
temporană și un film românesc 
de scurt metraj.

In alocuțiunile rostite, vorbitorii 
au înfățișat importanța actului isto
ric de la 23 August, înfăptuit de 
poporul român sub conducerea ne
mijlocită a Partidului Comunist 
Român, realizările poporului nostru 
in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Au fost 
puse, totodată, in evidență dez
voltarea continuă, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, 
partide și popoare, perspectivele 
largi de promovare a schimburilor 
de valori culturale și spirituale, 
pentru o mai bună cunoaștere re
ciprocă a realizărilor obținute de 
popoarele celor două țări in edi
ficarea socialismului și comunis
mului.

La festivitatea care a avut loc 
cu acest prilej au luat parte M. F. 
Nenașev, președintele Comitetului 
de stat pentru problemele edituri
lor, poligrafiei și comerțului cu 
cartea, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., ai Uniunii scriitorilor și 
ai altor instituții centrale cultu
rale sovietice, Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.), un 
numeros public. Au participat, de 
asemenea, membri ai ambasadei 
române la Bioșcovg,

SOFIA 21 (Agerpres). — In ora
șul Pgzărgik din R. P. Bulgaria a 
avut loc o adunare festivă dedi
cată celei de-a 42-a aniversări a 
victoriei revoluției, de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Cu acest prilej au fost eviden
țiate puternica dezvoltare econo
mică, socială, culturală și în alte 
domenii a României in anii con
strucției socialiste, succesele. obți
nute de poporul român in înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

S-a evocat dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-bulgare.

In prezidiul adunării au luat loc 
Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președintele Asociației 
de prietenie bulgaro-române, Kon
stantin Rusinov, membru supleant 
al C.C. al P.C.B., prim-secretar al 
Comitetului județean Pazargik al 
P.C.B., Stoianka Krăstenova, mem
bru supleant al C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al comitetului oră
șenesc de partid, alți reprezentanți 
at organelor locale de partid și de

stat, ai organizațiilor de masă Și 
obștești.

HELSINKI 21 (Agerpres). — La 
Biblioteca municipală din Turku a 
fost inaugurată o expoziție de 
carte, la loc de frunte fiind ex
puse volume din operele preșe
dintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In alocuțiunile rostite cțt acest 
prilej au fost subliniate însemnă
tatea istorică a actului revoluțio
nar de la 23 August 1944, realiză
rile poporului român in cei 42 de 
ani de la eliberare și, in mod de
osebit, după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., politica de pace șl coope
rare promovată de România pe 
plan internațional, precum și dez
voltarea continuă a relațiilor romă- 
no-finlandeze, în spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel.

La manifestare au luat parte 
Văino Leino, primarul municipiu
lui Turku, prof. univ. Lauri Lind
gren, președintele Asociației de 
prietenie Finlanda — România, 
membri ai conducerii filialei aso
ciației de prietenie din Turku, re
prezentanți ai autorităților locale.

Cu prilejul aniversării marii 
noastre sărbători naționale au fost 
donate cărți social-politice, de is
torie, literatură și artă Bibliotecii 
Universității din Joensuu și Bi
bliotecii orășenești din Toijala.

PHENIAN 21 (Agerpres). — La 
Casa de cultură „Ciănlima" din 
Phenian a fost inaugurată expozi
ția de fotografii „Construcții edi
litare in România".

Expoziția se deschide cu mari 
fotografii înfățișindu-i pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și pe tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C., președintele R.P.D. Core
ene, in timpul intilnirilor și con
vorbirilor de la București și Phe
nian.

La vernisaj au participat Pak 
Giang Ham, adjunct al ministru
lui invățămintului, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie coreeano- 
română, reprezentanți ai M.A.E. și 
Comitetului de relații culturale cu 
străinătatea, membri ai ambasa
dei române la Phenian, un nu
meros public.

ROMA 21 (Agerpres). — Cunos
cuta librărie „Rizzoli", din centrul 
Romei, prezintă o vitrină de carte 
românească, ce conține lucrări so
cial-politice, științifice, ' economice, 
istorice, de artă și cultură. Sint 
expuse cărți evocind înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August 
1944 ; contribuția armatei române 
la eliberarea României, precum și 
a altor țări, pînă la victoria finală 
asupra fascismului; ecoul interna
țional al victoriei Irevoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din țara 
noastră.

La loc central sint prezen
tate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrările ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ciaușescu, 
publiciste in România, precum și în 
Italia și in alte țări ale lumii. Sint, 
de asemenea, prezentate cărți și 
volume social-politice și istorice 
tipărite in limba italiană, sub în
grijirea unor editori din această 
țară — cele zece volume de 
„Scrieri alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute în edi
tura „Calendario", „O diplomație

pentru pace. Contribuții ale Româ
niei, ale președintelui 
Ceaușescu la securitatea și coope
rarea în Europa", in editura 
„Barone", „Ceaușescu și rolul 
internațional al statelor mici 
și mijlocii", in editura „Edimez", 
alte lucrări dedicate României, 
personalității și concepției șefului 
statului român intr-o serie de pro
bleme ale construcției socialismu
lui in țara noastră și ale relațiilor 
internaționale, tipărite de cunos
cuta casă editorială italiană „Edi
tori riuniti".

La sediul Academiei române din 
Roma s-a deschis, cu același prilej, 
o expoziție de fotografii, care în
fățișează imagini din lupta po
porului român împotriva fascis
mului, înfăptuirea actului insurec
țional din august 1944, realizările 
obținute de țara noastră după eli
berare, in special in perioada de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cînd la conducerea partidu
lui a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Expoziția prezintă, de ase
menea, imagini din activita
tea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
La Biblioteca centrală a prestigioa
sei Universități Georgetown, din 
capitala Statelor Unite ale Ameri
ca, a fost organizată o expoziție 
documentară de fotografii și de 
carte românească.

Expoziția, prezentind imagini ale 
realizărilor de seamă din orașele 
României contemporane, precum și 
titluri valoroase de carte româ
nească, se bucură de un deosebit 
interes din partea vizitatorilor.

Cu ocazia manifestării, ambasa
da română a donat bibliotecii uni
versității o colecție de carte româ
nească.

Posturi locale de radio din 
statul Washington și statul Florida 
au transmis emisiuni de muzică 
românească.

OTTAWA 21 (Agerpres). — Am
basada română din Ottawa a donat 
Bibliotecii publice centrale cana
diene o colecție de cărți reprezen
tative ilustrind trecutul glorios de 
luptă al poporului nostru și reali
zările remarcabile obținute in edi
ficarea societății socialiste. 
La loc de frunte in colecție 
se află operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Mulțumind pentru donația făcu
tă, directorul bibliotecii a expri
mat interesul cititorilor canadieni 
pentru cunoașterea istoriei, artei și 
culturii românești, a realizărilor 
contemporane ale poporului nos
tru.

RABAT 21 (Agerpres). — In 
orașul marocan Tetuan a fost ver
nisată o expoziție de grafică con
temporană românească, prezentind 
lucrări ale artiștilor noștri plastici 
inspirate din realitățile țării. La 
manifestarea inaugurală au parti
cipat Moulai Ahmed Alnou, mi
nistru de stat, Mohcine Terrab, 
guvernatorul provinciei, alte ofi
cialități marocane, un numeros 
public.

ANKARA 21 (Agerpres). — In 
capitala Turciei, Ankara, s-a inau
gurat „Săptămâna filmului româ
nesc".

A participat directorul general 
adjunct al Direcției culturale An
kara, Ihsan Yuceozsoy, directorii 
generali adjuncți de la Departa
mentul culturii din M.A.E., oameni 
de cultură și artă, reprezentanți ai 
Ministerului Culturii și Turismu
lui, ai corpului diplomatic, un nu
meros public, ziariști.

In cadrul festivalului interna
țional organizat in orașul Bursa a 
fost deschisă o expoziție de pic
tură și sculptură contemporană 
românească.

De asemenea, In cadrul festiva
lului internațional de fotografie, 
organizat de Ministerul- Culturii și 
Turismului din Turcia în orașul 
Aksehir, a fost prezentată o expo
ziție de fotografii artistice româ
nești.
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ÎNTÎLNIRE. La Ciudad de 
Mexico a început, miercuri seara, 
intîlnirea pregătitoare a celei de-a 
treia runde de convorbiri între re
prezentanți ai guvernului Salva
dorian și ai Frontului Farabundo 
Marti de Eliberare Națională și 
Frontului Democratic Revoluțio
nar, anunță agențiile United Press 
International și France Presse. In 
cadrul întîlnirii urmează a fi sta
bilite data și locul viitoarei runde 
de negocieri, precum și modalită
țile de' desfășurare a acestora, 
menționează sursele citate.

din Paraguay, alături de care s-au 
aflat cîteva mii de elevi, au parti
cipat la o demonstrație organizată 
la Asuncion împotriva dictaturii 
generalului Alfredo Stroessner. De
monstranții au denunțat în cursul 
acțiunii lor sistemul de învățămînt 
din școli și 
reacționar și

universități că fiind 
elitist.
în Uniunea Sovietică

I
ÎN BEIRUTUL DE VEST s-a în

registrat joi explozia unei bombe 
disimulate la bordul unui automo
bil. soldată cu 17 morți. Agenția 
Reuter reamintește că in urma ce
lor 161 atacuri cu bombe Înregis
trate anul acesta în Beirut și-au 
pierdut viața 160 de persoane. Ex
plozia unei alte bombe în zona de 
sud a Libanului a provocat moar
tea Unei persoane și rănirea altor 
două. Pe de altă parte, agenția 
M.E.N. informează că avioane is- 
raeliene au survolat spațiul aerian 
libanez in zona Beirutului.

I
I

APEL. Forțe politice de opoziție 
chiliene au lansat un apel pentru 
a marca, la 4 septembrie, o nouă 
Zi de protest național, prin care să 
se ceară revenirea țării la un sis
tem de guvernare constituțională, 
după 13 ani de conducere militară 
— informează agenția Reuter.

SATELIT.
a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-1771“. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., la 
bordul satelitului sint instalate 
aparate pentru continuarea explo
rării spațiului cosmic.

COMUNICAT. într-un comunicat 
difuzat de Ministerul italian al 
comerțului exterior se exprimă in
satisfacția Italiei față de înțelege
rea intervenită între Comisia exe
cutivă a C.E.E. și S.U.A. cu privi
re la schimburile de produse agri
cole. Oficialitățile italiene — no
tează agenția ANSA — au sub
liniat că termenii înțelegerii C.E.E. 
— S.U.A. dezavantajează comerțul 
cu produse agricole mediteraneene, 
ceea ce face ca situația sudului 
Italiei (Mezzogiomo) să fie 
periclitată.

grav

PROGRAM. Ca urmare a 
critici formulate în ultimul 
de membri ai Congresului, ca 
astronaut! americani, N.A.S.A. 
format un grup speoial de
care să redefinească programul de 
creare a unor stații orbitale cu sau 
fără oameni la bord, relatează a-

unor 
timp 
și de 

a
lucru

L
DEMONSTRAȚIE. Peste 5 000 de 

studenți de la diferite universități

genția U.P.I. Programul, care pre
vede alocații de aproximativ 8 mi
liarde dolari, va fi realizat la mij
locul deceniului viitor, dată fiind 
necesitatea pregătirii lui mai te
meinice, începînd de la reproiecta- 
rea stației propriu-zise și pînă la 
contribuția diferitelor centre de 
cercetări ale N.A.S.A. la proiect.

taxei de scont la

LA BURSA DIN TOKIO, cursul 
dolarului american a continuat, 
luni, să scadă, tranzacțiile închein- 
du-se la 153,05 yeni pentru un bilet 
verde. Agenția Associated Press 
menționează că "piața valutară nu 
a reacționat la anunțarea, reducerii 
oficiale \ a
Washington. De altfel, înalți res
ponsabili de la Banca Centrală a 
Japoniei — citați de France Presse 
— au subliniat că forurile de re
sort nipone nu au intenția de a 
urma automat hotărîrea Oficiului 
Federal de Rezerve american, pre
ferind expectativa. Totodată, aceste 
foruri au dat asigurări că vor lua 
măsurile necesare pentru a contra
cara „un acces de slăbiciune" a 
monedei americane.

DEVALORIZARE. Autoritățile 
ecuadoriene au anunțat devalori
zarea monedei naționale, el sucre, 
cu 33 la sută. O declarație a Băncii 
centrale din Quito a precizat că 
rata de schimb în momentul de 
față este de 165 sucri pentru un , 
dolar american, față de 110 pînă 
acum.
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII 1N LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Anul Internațional al Păcii înscrie noi acțiuni ale forțelor iubitoare 

de pace, care cer cu o tot mai mare intensitate adoptarea cit mai 
grabnic de măsuri in direcția realizării dezarmării, in primul rînd a 
dezarmării nucleare. Opinia publică mondială se pronunță, totodată, 
pentru crearea unui climat de destindere, largă colaborare, înlătu
rarea spectrului amenințător al unui r'ăzboi nuclear pustiitor, în
dreptarea actualelor fonduri ce se cheltuiesc pentru înarmări către 
scopurile dezvoltării, progresului și bunăstării întregii omeniri.

Pentru încetarea imediată 
a experiențelor

organizații 
dat 

declarații în care se 
necesitatea încetării 

experiențelor cu arme-

VIENA. Numeroase 
antirăzboinice din Austria au 
publicității 
subliniază 
imediate a

1

*

Lucrările conferinței pentru cooperare 
a „Grupului celor 77“

CAIRO 21 (Agerpres). — în cuvîn- 
tările rostite la sesiunea plenară a 
conferinței pentru cooperare a 
„Grupului celor 77", de la Cairo, 
șefii de delegații din mai multe 
state s-au pronunțat pentru unirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare în vederea depășirii dificultăți
lor economice pe care acestea le în- 
tîmpină in prezent, informează agen
ția U.P.I. In context, participanții 
s-au pronunțat în favoarea unei 
restructurări a actualului sistem 
economic mondial.

Agenția menționată subliniază că 
vineri vor continua discuțiile în co
misiile de lucru ale reuniunii pen-

★
CAIRO 21 (Agerpres) — într-o 

declarație făcută cu prilejul Intîlni- 
rii cu șefii delegațiilor participante 
la reuniunea „Grupului celor 77“ de 
la Cairo, președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a subliniat necesi
tatea sporirii eforturilor pentru re
zolvarea problemelor economice cu 
care se confruntă țările în curs de 
dezvoltare, relatează agenția France 
Presse. Șeful statului egiptean a 
afirmat, de asemenea, că aceste pro
bleme sint agravate în unele re
giuni, cum este Orientul Mijlociu, 
de stările de tensiune și conflicte

tru definitivarea textului „Declara
ției de lă Cairo" — documentul poli
tic principal al reuniunii — care ar 
urma să fie dat publicității sîmbătă. 
Intr-o declarație făcută agenției 
United Press International, Sayed El 
Masri (Egipt), membru al comitetu
lui de redactare, a arătat că docu
mentul va cuprinde, între altele, 
căile și mijloacele prin care pot fi 
sprijinite politic eforturile de coo
perare economică ale țărilor în curs 
de dezvoltare." De asemenea, decla
rația va releva legătura între pace și 
dezvoltare, ca și efectele nefavora
bile asupra dezvoltării economice 
ale stărilor conflictuale.

★
armate, care au dus la epuizarea 
resurselor economice.

Abordînd, in continuare, proble
matica acestei regiuni, președintele 
Mubarak a arătat că problema pa
lestiniană constituie elementul-cheie 
al situației și că Egiptul își aduce 
propria contribuție la reglemen
tarea ei, avînd contacte cu diferite 
părți interesate. Pe de altă parte, 
președintele Egiptului s-a pronun
țat pentru încetarea ostilităților în
tre Iran și Irak și a disputelor intre 
grupările rivale din Liban, adaugă 
A.F.P.

cu arme nucleare
le nucleare și oprirea cursei înar- 
mărilor. în documente se mențio- i 
nează necesitatea trecerii de la o j
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politică de confruntare la una de 
cooperare și înțelegere reciprocă.

Sprijin ideii creării în nordul Europei 
denuclearizatea unei zone

Președintele Partidului
Danemarca,

BERLIN. 
Social-Democrat din 
Anker Joergensen, a declarat în
tr-un interviu acordat publicației 
„Berliner Zeitung" că în țările din 
nordul Europei există o puternică 
majoritate care sprijină ideea creă
rii unei zone libere de arme nu
cleare in această regiune. El a sub

liniat importanța deosebită a unei 
asemenea măsuri pentru secu
ritatea europeană. Joergensen a 
afirmat că la sfîrșitul lunii august 
va fi constituită o comisie parla
mentară specială alcătuită din re
prezentanți ai celor cinci țări nor
dice care se va ocupa de această 
problemă.

Demersul elevilor din Hiroshima
TOKIO 21 (Agerpres). — Un grup 

de elevi din Hiroshima a plecat 
/ spre S.U.A. La Nșw York, ei ur- 
1 mează să facă o vizită la sediul 
l O.N.U. și să remită reprezentanți- 
’ lor puterilor nucleare -Declarația
I pentru pace de la Hiroshima». 
/ Acestei declarații 1 s-a dat citire în 
1 cursul recentei comemorări a vic

timelor bombardamentului atomic 
de la 6 august 1945. De asemenea,

elevii japonezi vor inmîna 
tarului general al O.N.U., 
Perez de Cuellar, apelul adresat de 
primarul orașului lor către țările 
membre ale Organizației Națiuni
lor Unite, în care se subliniază ne
cesitatea de a fi depuse toate efor
turile pentru lichidarea cit mai 
grabnică a armelor nucleare, pen
tru înfăptuirea dezarmării.

Conferință internațională în insula Creta

Se extinde colaborarea între țările 
din sudul Africii ;

iecte comune, îndeosebi în domenii
le transporturilor, comunicațiilor și 
energeticii. Miniștrii vor dezbate, de i 
asemenea, stadiul cooperării ecbno- ;

LUANDA 21 (Agerpres). — La 
Luanda s-au deschis lucrările Con
siliului ministerial al Conferinței de 
coordonare pentru dezvoltare a ță
rilor din sudul Africii (S.A.D.C.C.), 
la care iau parte reprezentanți din 
cele nouă state membre — Angola, 
Botswana, Lesotho, Malawi. Mo- 
zambic, Swaziland, Tanzania, Zam
bia și Zimbabwe. Sint examinate — 
informează agenția A.D.N. — pro
bleme privind realizarea unor pro-

mice intre țările membre, precum și 
un raport asupra activității organi
zației in cursul anului trecut, docu
ment ce va fi supus aprobării în 
cadrul Întîlnirii la nivel Înalt a 
S.A.D.C.C., programată să înceapă 
vineri in capitala angoleză.

S. W. A. P. 0. va continua lupta pentru 
independența Namibiei

ț

ț

ț 
ț

ATENA 21 (Agerpres). — O con
ferință internațională a mișcărilor 
pentru pace va avea loc, în perioa
da 11—15 septembrie, în insula 
Creta — informează agenția E.F.E.

Și-au anunțat participarea 
gații din diferite țări, personalii 
tăți ale vieții științifice. repre
zentanți ai UNESCO și Institutu
lui de studii mediteraneene.

Croazieră a păcii
In cadrul Anului Internațional al 

Păcii, pe fluviul Mississippi s-a 
desfășurat o croazieră consacrată 
luptei împotriva cursei înarmări
lor, pentru înțelegere și securitate 
internațională, la care au participat 
cetățeni din S.U.A. și U.R.S.S. 
Timp de o săptămină, participanții 
— oameni de știință, artiști, 
riști, militanți ai mișcărilor 
tru pace — îmbarcați pe 
„Delta Queen", au străbătut. 
Saint Paul și Saint Louise, 
state americane de-a . lungul 
distanțe de circa 1 000 km. La bor
dul navei au avut loc dezbateri

zia- 
pen- 
nava 
între 
șapte 
unei

asupra căilor 
luptei pentru 
mărilor și 
in primul 
asigurarea 
încheierea 
au avut o 
ganizației Națiunilor 
New York, unde și-au pus sem
năturile pe un „Apel al popoarelor 
la pace". în fotografie : MU de 
locuitori ai orașului Davenport, în
truniți intr-un miting, salută so
sirea participanților la croaziera 
păcii pe Mississippi.

de intensificare a 
oprirea cursei inar- 

trecerea la dezarmare, 
rind nucleară, pentru 
unei păci trainice. La 
croazierei, participanta 
întîlnire la sediul Or- 

Unite din

LUANDA 21 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a reafirmat hotă- 
rirea sa de a lupta pentru indepen
dența Namibiei pe calea acțiunilor 
politice și militare — informează a- 
genția ANGOP. într-o declarație dată 
publicității la încheierea unei ședin
țe a C.C. al S.W.A.P.O. sint condam
nate agresiunile militare și politica 
de destabilizare ale R.S.A. împotriva 
țărilor „din prima linie", precum și 
„colaborarea constructivă" a unor 
state occidentale cu regimul rasist de 
la Pretoria.

Documentul lansează guvernelor 
apelul la instituirea de sancțiuni 
contra Africii de Sud pentru a o 
determina să pună capăt ocupării 
ilegale a teritoriului namibian și po
liticii de apartheid și cheamă comu
nitatea internațională să-și sporeas
că sprijinul față de S.W.A.P.O., Con

gresul Național African (A.N.C.) și 
statele „din prima linie".

HARARE 21 (Agerpres). — La 
Harare s-au încheiat lucrările semi
narului internațional privind Nami
bia, desfășurat sub egida Organiza
ției Națiunilor Unite. In dedarația 
adoptată de participanți în problema 
accesului la independență al Nami
biei se subliniază necesitatea aplică
rii stricte a rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate. Participanții la 
seminarul din capitala Republicii 
Zimbabwe au chemat, totodată, la 
adoptarea de sancțiuni atotcuprinză
toare obligatorii împotriva regimu
lui de apartheid, dezaprobînd poli
tica așa-numitei „colaborări con
structive" cu regimul de la Pretoria, 
promovată de unele state occiden
tale.

Amplă opoziție față de politica 
de apartheid

In ciuda represiunilor, în R.S.A. 
se intensifică demonstrațiile de protest

PRETORIA 21 (Agerpres). — In 
Republica Sud-Africană au conti
nuat demonstrațiile împotriva poli
ticii de apartheid, la care au luat 
parte numeroase persoane de cu
loare, precum și mari grupări poli- 
tioe, între care Frontul Unit Demo
cratic, organizația cea mai largă 
aflată în opoziția legală și care a 
împlinit miercuri trei ani de la În
ființare. Dintre manifestațiile îm
potriva politicii rasiste, cea mal pu
ternică s-a desfășurat într-o locali
tate a negrilor de lingă portul Eli
zabeth. Poliția a intervenit cu bru
talitate, un demonstrant negru fiind 
ucis pe loc.

O altă manifestație de protest a 
avut Ioc la Universitatea Witwaters- 
rand din Johannesburg. într-o de
clarație difuzată de secretarul na
țional pentru probleme de publici

tate al Frontului Unit Democratic, 
Murphy Morobe, se subliniază că or
ganizația nu numai că a supravie
țuit celor mai grele represiuni, dar 
ea a crescut, transformîndu-se într-o 
puternică mișcare de masă. El a sub
liniat că F.U.D. a hotărit să-și inten
sifice activitatea în ciuda condițiilor 
aspre in care este nevoită să acțio
neze.

Pe de altă parte, Partidul Fede
ral Progresist a făcut cunoscut că 
listele cu persoanele care au fost 
deținute sau se mai află in continua
re în detenție ca urmare a stării de 
urgență, comunicate de autorități, 
omit nu mai puțin de 2 500 de nume. 
Pînă acum, în condițiile măsurilor 
excepționale, adoptate la 12 iunie, 
245 de persoane, in majoritate negri, 
au fost ucise.

Noi reacții de condamnare în diverse țări ale lumii

In pregătirea întîlnirii la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

BUENOS AJRFS 21 (Agerpres). — 
Apropiata reuniune la nivel înalt a 
țărilor nealiniate, de la Harare, tre
buie să se pronunțe în mod energic 
împotriva cursei înarmărilor, al că
rei cost afectează evident economiile 
naționale ale statelor sărace, pen
tru reducerea tensiunii și stingerea 
focarelor de tensiune și conflict,

pentru consolidarea păcii și secu
rității internaționale, a declarat de
putatul argentinian Oscar Massei. în 
context, el a reliefat necesitatea ca 

' acest forum să condamne interven
țiile străine în treburile interne ale 
altor state, inclusiv ale celor din 
America Centrală, transmite agen
ția Prensa Latina.

AGENDA DIPLOMATICA
• Ministrul de externe al Fin

landei, Paavo Văyrynen, a conferit 
la Helsinki cu omologul său din 
R. D. Germană, Oskar Fischer, cu 
acest prilej subliniindu-se dorința 
celor două țări de a fi continuat 
procesul de securitate și cooperare 
în Europa. De asemenea, cele două 
părți s-au pronunțat pentru acțiuni 
în favoarea dezarmării și au abor
dat posibilitățile de intărire a co
operării bilaterale. • Șeful Depar
tamentului politic federal al Elve
ției, Pierre Aubert, va întreprinde 
o vizită oficială la Moscova, la în
ceputul lunii septembrie 1986. El 
va avea convorbiri cu conducători 
sovietici în probleme privind îndeo
sebi relgțiile dintre cele două țări. 
• Wan Li, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, ur
mează să facă o vizită oficială în 
Australia. El va avea convorbiri cu 
personalități oficiale și ale vieții 
economice din Australia, în vede
rea dezvoltării relațiilor economice 
dintre cele două țări. • Esmat 
Abdel Meguid, vicepremier și mi
nistru de externe al Egiptului, a 
conferit la Cairo cu* vicepremierul 
R. P. Bangladesh, Zafer Ahmed, cu 
acest prilej fiind discutate ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu și din alte regiuni ale 
lumii, precum și căile de întărire

și diversificare a relațiilor bilatera
le. • La Paris, ministrul de externe 
francez, Jean Bernard Raimond, a 
conferit cu reprezentantul O.E.P., 
Ibrahim Al Sous, cu acest prilej «I 
exprimînd dorința țării sale de a se 
ajunge la o soluționare pașnică a 
situației din Orientul Mijlociu. 
Franța — a spus ministrul, după 
cum transmite agenția M.E.N. - 
consideră că O.E.P. trebuie impli
cată în orice proces de căutare a 
unei păci juste și durabile in re
giune. • In localitatea austriacă 
St. Gilgen a avut loc o întîlnire 
între cancelarul federal al Austriei, 
Franz Vranitzky, și cancelarul fe
deral al R.F.G., Helmut Kohl. Au 
fost discutate probleme privind re
lațiile dintre Austria și R.F.G. • Mi
nistrul de externe al Iranului, Akbar 
Velayati, a sosit într-o vizită la 
Delhi, unde urmează să examineze 
cu oficialitățile indiene probleme 
ale situației din zonă și legate de 
conflictul dintre Iran și Irak. • La 
încheierea vizitei la Tripoli, pre
ședintele Ugandei, Yoweri Muse
veni, a declarat că întrevederile cu 
conducătorii libieni au permis ela
borarea bazelor cooperării dintre 
cele două țări în domeniile econo
mic și politid.

(Agerpres)

NAIROBI 21 (Agerpres). — Vor
bind în cadrul lucrărilor conferin
ței anuale a partidului Uniunea Na
țională Africană din Kenya, Daniel 
Arap Moi, președintele Kenyei, și-a 
exprimat îngrijorarea față de evolu
ția situației din sudul Africii. Re
gimul rasist de la Pretoria ignoră 
cu încăpățînare apelurile opiniei 
publice internaționale privind abo
lirea sistemului de apartheid și con
tinuă să refuze populației majori
tare dreptul său la dreptate și 
demnitate umană, a declarat șeful 
statului kenyan. Exprimîndu-și în
crederea că apartheidul va fi în 
curînd eradicat, el a reafirmat spri
jinul material și moral pentru miș
cările de eliberare națională din 
sudul continentului. Daniel Arap 
Moi și-a exprimat, de asemenea, 
solidaritatea cu țările „din prima 
linie", ținta repetatelor agresiuni din 
partea R.S.A.

HARARE 21 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în cadrul Parlamentului, 
prjmul ministru al Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, a arătat că numai mă
surile coordonate de izolare econo
mică a R.S.A. pot fi eficiente în 
lupta împotriva politicii de apart
heid. Această problemă, a arătat vor

bitorul. va fi dezbătută și in cadrul 
apropiatei întîlniri la nivel Înalt a 
Conferinței pentru coordonarea dez
voltării țărilor din sudul Africii. In 
cadrul reuniunii, a arătat Robert 
Mugabe, vor fi dezbătute, de aseme
nea, probleme legate de dezvoltarea 
căilor de comunicație în regiune, ast
fel incit transporturile in tranzit prin 
R.S.A. să fie reduse la minimum.

HELSINKI 21 (Agerpres). — In
tr-o alocuțiune rostită la Pori, pri
mul ministru al Finlandei. Kalevl 
Sorsa, s-a pronunțat pentru ruperea 
completă a relațiilor comerciale cu 
regimul de la Pretoria. El a subli
niat că. deoarece violența a deve
nit în R.S.A. un fenomen cotidian, 
Finlanda trebuie să treacă la elabo
rarea unor măsuri pentru introdu
cerea boicotului împotriva R.S.A.

MAPUTO 21 (Agerpres). — Jesse 
Jackson, fost candidat prezidențial 
pentru alegerile din 1984 din S.U.A., 
aflat intr-un turneu prin mai mul
te țări africane, a sosit la Maputo, 
capitala Mozambicului. In prece
denta etapă, Botswana, Jesse Jack- 
son a declarat presei că sistemul 
inuman de apartheid nu trebuie re
format, ci complet eliminat.

Hondurasul se opune ajutorului din afară 
acordat forțelor antisandiniste 

Declarația ministrului hondurian al relațiilor externe
TEGUCIGALPA 21 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Teguci
galpa, ministrul hondurian al rela
țiilor externe, Carlos Lopez Contre
ras, a afirmat că Hondurasul nu va 
permite ca teritoriul său să fie folo
sit pentru tranzitarea ajutorului a- 
merican destinat grupărilor contra
revoluționare antisandiniste — infor
mează agenția E.F.E. Subliniind că

aceasta este o problemă exclusivă a 
S.U.A. și a forțelor pe care le spri
jină, el a apreciat că, în cazul în care 
vor fi exercitate presiuni, acestea vor 
fi respinse energic, întrucît ar re
prezenta un atentat la suveranitatea 
și independența Hondurasului și la 
hotărîrea sa de a nu interveni în 
afacerile interne ale vreunui stat 
vecin.

In favoarea unei Piețe
MANAGUA 21 (Agerpres). — La 

Managua s-au desfășurat lucrările 
unei reuniuni a miniștrilor econo
miei și a președinților băncilor na
ționale din țările Americii Centrale 
— Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și Salvador — informează

comune centro-americane’
agențiile Prensa Latina și E.F.E. 
Participanții au semnat un acord 
privind reactivarea pieței comune 
centro-americane și au convenit asu
pra unor măsuri în scopul «intensifi
cării relațiilor comerciale în zonă.
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