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cu hotărirea de a intîmpina cel

de al XlV-lea Congres al partidului

cu noi și importante realizări

VIBRANT OMAGIU PARTIDULUI, STRĂLUCITULUI SĂU 
CONDUCĂTOR, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

GRANDIOASA DEMONSTRAȚIE DIN 
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NOASTRE

CAPITALĂ 
NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovprășei Elena Ceaușescu, miercuri, 
cu prilejul zilei de 23 August, marea noastră sărbătoare na
țională, au avut loc in Capitală demonstrația oamenilor mun
cii din municipiul București, precum și defilarea unor unități 
militare, gărzi patriotice, formațiuni de apărare civiiă, detașa
mente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. La 
demonstrație au participat, de asemenea, mari colective de 
oameni ai muncii din toate județele țării.

23 August — zi care, in urmă cu 
45 de ani, a marcat cel mai impor
tant eveniment in existența milena
ră a poporului român. Intr-o atmos
feră sărbătorească, poporul nostru a 
aniversat, ca pe un moment istoric 
scump inimii sale, victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, care 
a deschis calea transformărilor revo
luționare socialiste in România, a 
asigurării independenței și suverani
tății țării, a libertății celor ce mun
cesc.

Grandioasa manifestație dedicată 
zilei de 23 August s-a desfășurat pe 
esplanada din fața edificiului Mu
zeului național de istorie — con
strucție nouă, monumentală, care

îmbogățește in mod semnificativ 
zestrea edilitară a Capitalei. Pe 
fațada impunătoarei clădiri se 
afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, incadrat de ste
mele țării și partidului, de drapele 
tricolore și roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați la sosire cu puternice ura- 
le și ovații. Formații corale au in
terpretat cîntece din bogatul reper
toriu al muzicii patriotice românești. 
Grupuri de pionieri și șoimi ai pa
triei, tineri și tinere au oferit, in 
semn de profund respect, buchete 
de flori.

înconjurați de aceste vibrante ma
nifestări de dragoste, respect și pre

țuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au urcat 
la tribuna oficială. în tribune au 
luat loc membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretarii Co
mitetului Central al partidului, 
membrii Comitetului Central al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale, organizațiilor 
de masă și obștești, participant la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă din august 1944, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, generali, eroi ai muncii 
socialiste, muncitori și specialiști din 
mari întreprinderi bucureștene, per
sonalități ale vieții noastre științi
fice, culturale și artistice, activiști 
de partid și de stat, ziariști.

Erau de față, reprezentanți ai unor 
partide comuniste și muncitorești 
aflați in țara noastră, alți oaspeți de 
peste hotare.

Au asistat, de asemenea, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in 
România, atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic, precum și 
corespondenți ai presei străine.

Intonarea Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România a des

chis, in mod solemn, marea demon
strație a oamenilor muncii din Ca
pitală. Au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Impresionanta trecere a colective
lor muncitorești prin fața tribune
lor a fost prefațată de defilarea unor 
unități militare. Au defilat în con
tinuare gărzile patriotice, urmate de 
trecerea prin fața tribunei oficiale a 
formațiunilor de apărare civilă, a 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei și 
pionierilor, a formațiunilor de Cruce 
Roșie.

La semnalul trompeților, în fața 
tribunelor a început evoluția grupu
rilor de pionieri din școlile Capita
lei. Ca o expresie a sentimentelor 
de dragoste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu, un grup 
masiv de pionieri au urcat la tribu
na oficială, unde au înconjurat cu 
emoție și respect pe iubiții conducă
tori. oferindu-le frumoase buchete 
de flori.

A început apoi demonstrația ce
lor ce muncesc în uzinele Capitalei, 
în institutele de cercetare și proiec
tare, în unitățile de învățămînt și 
cultură, de ocrotire a sănătății, în toa
te celelalte sectoare de activitate.

Desfășurată sub semnul adeziunii 
depline la politica internă și exter
nă a partidului și statului, demon
strația muncitorilor Capitalei a 
pus în lumină voința lor, vo
ința. întregului popor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit 
la Congresul al XlV-lea al partidu
lui în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân — garanția înfăptuirii exempla
re a programelor de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, înaintării ei 
neabătute pe calea, socialismului și 
comunismului.

„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu reales la 
al XlV-lea Congres !“ au fost lozin
cile care au răsunat pe parcursul în
tregii demonstrații, practic din pri
ma pînă în ultima clipă a desfășu
rării ei. Și nu numai pe esplanada 
din fața Muzeului național de isto
rie, ci și în centrele de județ, unde 
au avut loc demonstrații ale oame
nilor muncii, în toate orașele și sa
tele țării, unde milioane de oameni 
au urmărit, prin intermediul trans
misiilor de radio și televiziune, cu 
interes și deplin atașament,, desfășu
rarea măreței manifestații din Ca
pitală.

Marelui Erou al României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
— devotamentul, dragostea 
si recunoștința întregului 
partid si popor
Telegrame adresate secretarului general 

al partidului, președintele țării, 
cu prilejui celei de-a 45-a aniversări a revoluției 

de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă
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• Mesaje de peste tare cu prilejul 
marii săiM natitmale a României
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Grandioasa demonstrație consacrată Istoricei zile de 23 August a 
dobîndit, în acest al 45-lea an de Io revoluția de eliberare socialo și 
națională; antifascistă și antiimperialistă, o încărcătură de noi și majore 
semnificații. Ea s-a desfășurat în anul in care va avea loc Congresul al 
XlV-lea al partidului, congres ce va deschide o nouă etapă în desăvâr
șirea construcției socialiste, elaborînd linia generală strategică de dezvol
tare a României în anii 1991-1995 și orientările de perspectivă pînă în 
anii 2000-2010, asigurind înscrierea patriei noastre in rndul țârilor puter
nic dezvoltate. La demonstrația din București au participat și oameni ai 
muncii din toate județele, o venit deci să sărbătorească istorica zi, să 
aducă omagiul de cinstire și devotament partidului, strălucitului său 
conducător, tovorășul Nicolae Ceaușescu, țara întreagă. Impresionanta și 
entuziasta demonstrație din București a fost, în întregul ei, un dinamic 
și elocvent tablou de tară nouă, o încununare a celor 45 de ani pe care 
îi sărbătorim, ani în carp, mai cu seamă după Congresul ol IX-lea al 
partidului, România a parcurs, prin realizări, prin progresele economico- 
sociale, un eroic și luminos drum.

„Ceaușescu reales, 
la al XlV-lea Congres"

Citim și auzim din coloane: 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
de aur a patriei". Sint cuprinse sub 
acest adevăr marile ctitorii ale aces
tor ani. tot atitea coloane ale înăl
țării României in demnitatea torței 
sale de creație, evocate, prin pa
nouri $1 grafice expresive, in co
loanele grandioasei demonstrații a 
oamenilor muncii din București și 
din toate județele tării. Le-au con
semnat in înscrisuri, le poartă in 
6uflet demonstranții. După cum sint 
prezente aici — le descifrăm limpe
de din Întreaga clocotitoare desfă
șurare de simțăminte si simboluri
— marile izbinzi politice ale acestui 
timp care l-au dat României struc
tura unui stat socialist cu temeini
cie consolidat : socialismul construit 
cu poporul și pentru popor ; un stat 
al democrației muncitorești-revolu- 
ționare in care participarea la con
ducerea treburilor și la realizarea 
obiectivelor și programelor propuse 
este efectiv a tuturor ; autogestiu- 
nea, autofinanțarea, autoconducerea 
muncitorească. înfăptuirea deplinei 
Independențe politice și economice a 
țării ; întărirea proprietății socialis
te ca necesitate obiectivă a con
struirii și dezvoltării noii orinduiri; 
țelul suprem al tuturor eforturilor
— omul, bunăstarea și fericirea sa.

Partid — popor : o unitate 
indestructibilă de voință și acțiune. 
Este marea, cuprinzătoarea idee, me
sajul profund patriotic. revoluțio
nar purtat de coloanele de oameni ai 
muncii din București si din toate ju
dețele patriei la sărbătoarea națio
nală a poporului român. Unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
stă înscrisă ne frontispiciul sărbăto
ririi revoluției de eliberare socială 
și națională de la 23 August.

Uriașe cărți vii. mișcătoare sint 
coloanele de manifestanți care trec 
prin fata tribunei oficiale. Pancar
te. grafice, care alegprice — Superbe 
rapoarte de izbinzi. efigii ale mersu
lui nostru înainte, un bilanț pe care 
fiecare an îl îmbogățește cu noi măr
turii ale voinței constructoare a po

Scut de nădejde gliei străbune
Defilarea unor unități militare a 

fost deschisă de ofițerii elevi ai A- 
cademiei Militare, instituție care, in 
acest an al celei de-a 45-a aniver
sări a gloriosului August, împlinește 
un secol de existență.

— Este o misiune de onoare pentru 
■noi — ne spune colonelul Dimitrie 
Avrumuțoaie — să reprezentăm, la 
marea defilare din Capitală, oastea 
țării. Cu acest prilej — ca urmași 
demni ai glorioșilor înaintași care 
și-au adus contribuția de sînge la 
apărarea patriei, la infrîngerea fas
cismului — ne exprimăm adeziunea 
deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. de a se propune celui 
de-al XlV-lea forum al comu
niștilor reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă 
de secretar general al partidului. Re
prezintă aceasta garanția sigură a 
înaintării ferme, neabătute a poporu
lui nostru pe calea socialismului și 
comunismului, pentru care a optat 
în urmă cu 45 de ani. Insușindu-ne 
doctrina militară națională, strălucit 
elaborată de Comandantul Suprem, 
știința și arta apărării patriei, operă 
a întregului popor, aducem, la marea 
sărbătoare, solemn onor conducătoru
lui iubit, angajamentul nostru ferm 
de a fi mereu în posturile datoriei, 
neclintiți apărători de țară.

Trec ostașii rinduri, rîndurl... 
Prezintă onorul Comandantului Su
prem reprezentanții unor subuni
tăți care dețin de mulți ani titlul 
de frunte, ostași care s-au evidențiat 
în poligoane, pe terenurile de in
strucție, in sălile de specialitate.

— Așa cum a subliniat în repetate 
rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
forța și tăria armatei constau, deopo
trivă, în calitatea pregătirii de luptă 
și politice și în participarea ei la

porului nostru. In impunătoarele co
loane ale marii sărbători naționale 
se scandează entuziast : „Partidul — 
Ceaușescu — România!" Partici
panta poartă cu aleasă cinstire por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
împodobit cu ghirlandele de flori ale 
dragostei si recunoștinței.

„In coloanele manifestației de la 
23 August, oamenii muncii din marea 
citadelă muncitorească a I.M.G.B.-u- 
lui — ne-a spus Ilie Virgil, secre
tarul comitetului de partid din în
treprinderea de Mașini Grele Bucu
rești — dau glas, asemeni întregului 
popor, adeziunii lor de suflet la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. ca 
la cel de-al XlV-lea Congres să fie 
reales în suprema funcție de secretar 
general al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sub a cărui 
clarvăzătoare conducere România 
va edifica cu succes societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, va 
urca în anii ce vin pe noi trepte de 
progres si civilizație".

In fiecare coloană, pancarte mari 
poartă înscrisă chemarea pe care 
participanții la manifestație o scan
dează cu însuflețire : „La al XlV-lea 
Congres, Ceaușescu reales!" Desprin
dem din rindurile sărbătorești noi 
mărturii ale dăruirii și eroismului, 
ale forței creatoare a clasei noastre 
muncitoare. Maistrul Costin Iacob, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid de la întreprinderea de Pre
lucrare a Lemnului „23 August" din 
Tîrgu Mures, ne-a spus, cu puțin 
timp înainte de trecerea prin fața 
tribunei : „Drept expresie a ade
ziunii depline la propunerea de 
reinvestire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XlV-lea al partidului. în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, oamenii muncii 
din întreprinderea noastră îsi reîn
noiesc angajamentul de a înfăptui 
neabătut obiectivele dezvoltării vii
toare a patriei noastre socialiste, 

•înscrise în proiectul Programului- 
Directivă si in Tezele pentru Con
gresul al XlV-lea. de a le transfor
ma in trainice împliniri ale anilor 
ce vin".

realizarea mărețelor obiective ale 
construcției socialiste — precizează 
colonelul Ilie Stoleru. Cei prezenți la 
defilare aduc șl onorul ostașilor de 
pe șantiere, al celor care-și pun forța 
brațului și căldura inimii in con-, 
strucțiile inegalabile ale epocii de 
aur a României moderne.

— Expresia cea mai concludentă a 
trecerii coloanelor oștirii prin fața 
tribunei — afirmă maiorul Gheorghe 
Sorescu, reprezentant al unei unități 
de frunte — se regăsește in calitatea 
superioară a pregătirii de luptă și 
politice, în efortul de îndeplinire 
exemplară a prevederilor Directivei 
Comandantului Suprem. Sîntem pă
trunși de sentimente de înălțătoare 
mîndrie patriotică față de emoțio
nantele aprecieri la adresa oștirii ro
mâne pentru contribuția adusă la în- 
fringerea fascismului, aprecieri făcu
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
la tribuna Adunării solemne cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
Istoricului act de Ia 23 August 1944. 
Avem toate condițiile pentru a ne 
instrui, pentru a fi în orice moment 
gata să ne onorăm întocmai misiunile 
Încredințate de partid șl popor.

Mereu la datorie... Gata oricînd să 
Îndeplinim misiunile încredințate... 
Este mesajul pe care ni-1 transmite, 
cu emoție, pasul cadențat al forma
țiunilor gărzilor patriotice, al deta
șamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, al membrilor 
detașamentelor de apărare civilă, ai 
posturilor de Cruce Roșie. In urmă cu 
45 de ani, în zilele istoricului 23 Au
gust, alături de glorioasa noastră 
oștire, brațul înarmat al clasei mun
citoare semna cu jertfa dragostei de 
țară opțiunea pentru libertatea, inde
pendența și suveranitatea patriei, 
pentru socialism. Azi, urmașii eroilor

nemuritori din August, purtind in 
inimi flacăra nestinsă a dragostei de 
țară, se află la datorie în opera com

Clasa muncitoare raportează, 
clasa muncitoare se angajează

In primele rinduri ale demonstra
ției oamenilor muncii din Capitală 
se află colectivele unor prestigioase 
întreprinderi, între care și al aceleia 
care poartă cu demnitate numele ge
neric al sărbătorii jubiliare de azi : 
„23 August". Umăr la umăr trec apoi 
cei ce muncesc la întreprinderile de 
mașini-unelte și agregate. „Republi
ca". de confecții și tricotaje, „Meca
nică Fină", „Aversa", „Metroul", iri- 
treprinderile de utilaj chimic „Grivi- 
ța Roșie", de mașini grele — ulti
mele două recent distinse cu înal
tul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". Pe panouri sint în
scrise succesele înregistrate în a- 
cest an în activitatea productivă, 
succese care se adaugă marilor reali
zări obținute de clasa muncitoare, de 
întregul popor in luminoșii ani ai 
socialismului, și îndeosebi în perioa
da inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului. Perioadă in care, 
actionind neabătut, sub conducerea 
partidului comunist, strîns unit în 
jurul secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
nostru a transformat România intr-o 
tară puternică, industrial-agrară, cu 
un ridicat nivel de civilizație al în
tregii națiuni.

Planul, realizat Integral pină la 23 
August pe opt luni, iar pină la Con
gresul al XIV -lea pe întregul an ! — 
este deviza de muncă ce a mobilizat 
in această perioadă activitatea co
lectivelor din întreaga economie. Iată 
genericul sub care raportează astăzi 
coloanele muncitorești — Ia marea 
noastră sărbătoare națională — im
portante realizări.

Aflăm de pe panourile purtate de 
muncitori că. răspunzînd vibrantei 
chemări a secretarului general' al 
partidului, organizația de partid, oa
menii muncii din Capitală au înde
plinit cu 21 zile mai devreme planul 
pe 3 ani și 8 luni din acest cincinal, 
obținîndu-se o producție suplimen
tară de 13 miliarde lei. Practic, pro
ducția anului 1933 se realizează în 
Capitală în numai patru zile. La te
melia acestei importante creșteri a 
potențialului economic al celui mai 
mare oraș al tării au stat eforturile 
pentru consolidarea proprietății so
cialiste și sporirea zestrei tehnice a 
întreprinderilor prin alocarea in pe
rioada 1966—1988 a unui volum de 
investiții de circa 500 miliarde lei.

— Așa cum in repetate rinduri 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tot ce am realizat in patria noastră 
a fost gîndit și clădit cu consecventă 
și spirit științific, potrivit tezei con
struirii socialismului cu poporul și 
pentru popor, avînd la temelie mun
ca proprie liberă, entuziastă a în
tregii națiuni — ne-a declarat mun

în coloane, făuritorii noii revoluții 
agrare

Alături de țara întreagă, lucrătorii 
ogoarelor din toate județele au 
venit să raporteze secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, obținerea in 
acest an a celei mai mari producții 
agricole de pină acum. Pe pancarte 
mari, panouri și grafice sugestive 
purtate de manifestanți sint în
scrise realizările fără precedent 
in înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, realizări care do
vedesc fără tăgadă, prin puterea 
faptelor, superioritatea proprietății 
socialiste — de stat șl cooperatiste 
— din agricultură, singura formă de 
proprietate capabilă să asigure pro
gresul neîntrerupt al acestei ramuri 
de bază a economiei naționale și, pe 
acest temei, traiul prosper și bună
starea satului românesc de azi, ale 
întregii țărănimi si ale întregului 
popor.

Cu sentimentul datoriei împlinite, 
lucrătorii ogoarelor raportează obți
nerea in acest an a celor mal mari 
recolte de grîu și orz din istoria tă
rii, de peste 8 000 kg și, respectiv, 
7 300 kg, in medie, la hectar, pe În
treaga suprafață cultivată. De altfel, 
așa cum s-au angajat în cinstea ma
rii noastre sărbători naționale și 
Congresului al XlV-lea al partidu
lui, oamenii muncii din agricultură 
au obținut producții mari, superioa
re celor planificate, la toate cultu
rile de vară, estimindu-se realizarea 
celor mai mari producții de pină 
acum și la culturile de toamnă.

In coloana imensă a manifestanțl- 
lor îi distingem pe cooperatorii și 
mecanizatorii de la C.A.P. Purani, 
județul Teleorman. Aceștia au avut 
de curind cinstea și marea bucurie 
de a-1 avea din nou ca oaspete drag 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
preciindu-le munca și rezultatele 

plexă, de edificare a noii orînduiri 
si, deopotrivă, de permanentă veghe 
la apărarea patriei.

citorul Mihai Lupu. pe care l-am in- 
tîlnit în coloana cunoscutei intre- 
prinderi bucureștene „Vulcan".

Cu rezultate de prestigiu se pre
zintă la marea sărbătoare și colecti
vul întreprinderii „Electroaparataj". 
Din coloana de demonstranți de la 
această unitate stăm de vorbă cu 
maistrul Constantin Olteanu :

— Și în cazul întreprinderii noas
tre. ca de altfel al întregii economii, 
este evidentă înțelepciunea cu care 
a procedat partidul după memorabi
lul Congres al IX-lea. cind a aplicat 
consecvent și ferm linia politică a 
alocării unei părți importante, de 
circa o treime, din venitul national 
pentru dezvoltare. Numai in acest 
fel s-au putut realiza neabătut pro
gramele de dezvoltare a forțelor de 
producție, s-a amplificat proprieta
tea socialistă, a sporit avuția na
țională. Este de datoria noastră să 
consolidăm și să dezvoltăm proprie
tatea socialistă, să o facem să fruc
tifice pe un plan superior, modei ni- 
zind mașinile și utilajele, uneltele 
noastre de muncă. Angajamentul 
nostru, ca și al colectivelor din în
treagă tară are deci un fundament 
clar : pină la Congresul al XlV-lea, 
planul pe întregul an va fi îndeplinit 
in întregime.

„Țării — mai mult cărbune !“ — 
este deviza-angajament înscrisă pe 
panourile cu care au demonstrat mi
nerii țării. La Deva, reședința jude
țului Hunedoara, minerul Antal An
drei, șef de brigadă la întreprinde
rea Minieră Lonea, din Valea Jiului, 
ne-a declarat :

— Aș dori cu acest prilej să aduc 
un vibrant omagiu de dragoste și 
stimă, din partea mea și a ortacilor 
din Valea Jiului, celui mai iubit și 
respectat fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Minerul nostru 
de Onoare", de a cărui personalitate 
și neostenită activitate sint legate 
toate înfăptuirile noastre de după 
1965. Mina noastră a acumulat pină 
acum o producție suplimentară de 
aproape 23 000 tone de cărbune, pe 
care sintem hotăriți să o sporim sim
țitor în perioada care urmează, în 
spiritul obiectivelor prevăzute în 
documentele pentru Congresul al 
XlV-lea al partidului. Pentru a avea 
deplina garanție a îndeplinirii rigu
roase a acestor programe, minerii 
Văii Jiului, toți locuitorii meleagu
rilor hunedorene, în unison cu țara, 
susțin din toată inima propunerea 
de realegere de către viitorul forum 
al comuniștilor a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Clasa muncitoare raportează...
Clasa muncitoare se angajează— 

deosebite din acest an, secretarul ge
neral al partidului le-a adresat în
demnul de a valorifica și mai bine 
uriașele posibilități de care dispun, 
pentru a obține producții și mai 
mari in anul viitor. Dintre ei, meca
nizatorul Ion Neagu ne spune : 
„Toate marile noastre izbinzi sint 
nemijlocit legate de existența parti
dului comunist, de activitatea neobo
sită și sprijinul permanent acordat 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea unei agriculturi moder
ne, intensive".

Nu este județ care la această mare 
sărbătoare să nu se prezinte cu re
zultate deosebite in agricultură. Coo
peratorii de la C.A.P. „Ogoru" Peci- 
ca, județul Arad, prezenți in coloana 
manifestanților, au astfel marea 
bucurie de a raporta secretarului 
general al partidului obținerea unor 
producții record, de 12182 kg grîu 
și 8 600 kg orz, în medie, la hectar. 
De altfel, această cooperativă deține 
3 titluri de „Erou al Muncii Socia
liste" și 3 titluri de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare", toate răsplătind 
producțiile constant ridicate din ul
timii ani. Care este temelia acestor 
rezultate, ne spune Constantin Da
mian, vicepreședinte și secretar al 
comitetului de partid al cooperativei: 
„Numai dezvoltind și consolidînd 
permanent marea proprietate coope
ratistă a fost posibil să obținem re
coltele de azi, să creăm condiții pen
tru înfăptuirea neabătută, în conti
nuare, a obiectivelor noii revoluții 
agrare". Intr-adevăr, aceasta este ca
lea dezvoltării întregii noastre agri
culturi socialiste, urmată consecvent 
de partidul și statul nostru, care,
(Continuare in pag. a Iii-a)
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pentru crearea unei puternice baze 
tehnico-materiale, a alocat fonduri 
uriașe, insumînd peste 666 miliarde 
lei din anul 1945, din care — 602 mi
liarde lei după anul 1965.

Trec in coloanele marii demonstra

Știința, cultura și învățămintul 
pentru popor, făurite de popor
De la Satu Mare la Constanța, de 

la Reșița la Botoșani, pe intreg cu
prinsul tării trec coloanele nesfirși- 
te ale celor ce munpesc. La sărbă
torirea din Capitală a actului istoric 
de la 23 August 1944, alături de 
muncitori, de țărani sint prezenți 
mii, zeci de mii de intelectuali. Prin 
fata tribunei oficiale au trecut cu 
fruntea sus. cu sentimentul datoriei 
împlinite, numeroși oameni de știin
ță. lucrători ai institutelor de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică bucureștene, cadre didactice, 
oameni de cultură. Sint aici doar o 
parte din cele peste 260 000 cadre care 
fac parte din uriașul potențial al in
teligenței tehnice românești, oameni 
angajați trup și suflet în realizarea 
întocmai a obiectivelor revoluției 
științifico-tehnice. Potential a cărui 
forță a fost înfățișată‘din nou. con
vingător, și în „Expoziția repu
blicană a creației tehnico-științi- 
fice, literar-artistice, de artă popu
lară și artă plastică", la des
chiderea căreia au participat to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Pe panouri sugestive purtate de 
coloanele de demonstranți .citim ma
rile reușite ale cuceririlor științei 
și tehnicii românești în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu, exprimarea ade
ziunii la politica partidului de fău
rire a socialismului pe pămîntul 
României.

„Tot ceea ce ne propunem să 
realizăm in cincinalul si deceniul ur
mător — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă consacrată sărbătoririi ju
bileului actului istoric de la 23 Au
gust 1944 — trebuie să se bazeze pe 

ții făuritorii noii revoluții agrare — 
țărani cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști ! Prin rezultatele muncii lor 
din acest an ei dau certitudinea dez
voltării și mai puternice a agricul
turii noastre socialiste, ridicării pe 
noi trepte de progres și civilizație a 
satului românesc.

cele mai noi cuceriri ale științei șl 
tehnicii, ale cunoașterii umane in 
general".

„Ne aflăm, practic. într-o verita
bilă competiție cu timpul. în care 
cîștigă cel care a gindit mai bine și 
a aplicat mai repede rezultatele cer
cetării — ne spune dr. ing. Traian 
Cristian Bircă, directorul adjunct 
științific al Institutului de Cercetare 
Științifică și Inginerie Tehnologică 
pentru Electronică. Obiectivul ur
mărit este clar formulat in docu
mentele de partid, in opera teoreti
că și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru toti cei ce 
lucrăm pe tărimul cercetării : do- 
bindirea priorității, competitivitatea 
produselor românești in confrunta
rea de pe piața mondială.

în aceeași ordine de idei, reținem 
și mărturia '’cercetătoarei ing. Victo
ria Fieroiu — membru al consiliu
lui științific al Institutului de Cer
cetări Chimice : „Sintem rnindri că 
marile împliniri ale cercetării știin
țifice românești sint legate de activi
tatea neobosită a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic și savant patriot 
de largă recunoaștere internațională, 
a cărei vastă experiență politică, or
ganizatorică, științifică și de condu
cere se reflectă în însăși dezvoltarea 
tot mai puternică a științei. în 
determinarea progresului multilate
ral al societății românești".

Prezenți in rindurile demonstran
ților. numeroși creatori și-au ma
nifestat increderea în politica parti
dului și statului . nostru de a 
făuri României un destin major. 
Ca un răspuns direct, concret la ne
cesitatea unei comunicări culturale 

cu ample ecouri sociale este activi
tatea — înfățișată prin sugestive 
grafice și panouri — a celor 5 084 353 
interpreti și creatori de la orașe și 
sate, de cele mai diferite virste și 
categorii sociale. Alături de toți cei 
ce contribuie activ la făurirea unei 
noi istorii a tării, creatorii de lite
ratură și artă, numeroși participanți 
la amplul Festival national „Cân
tarea României", puternic integrați 
in opera de construire socialistă a 
tării, și-au manifestat si cu acest 
prilej mindria pentru prezentul in- 
sufletitor al patriei. Ei și-au adus 
prinosul de recunoștință fată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, ale că
ror initiative si acțiuni concrete au 
contribuit la crearea unei culturi 
pentru /popor, a unei culturi făurite 
de popor.

Privirea luminoasă, zîmbetul de pe 
chipurile sutelor. de tineri, elevi și 
studenți, care defilează in rinduri 
compacte exprimă bucuria de a trăi 
și invăța într-o țară liberă.

Citim pe imaginile purtate de 
coloane : in anul școlar recent în
cheiat au fost cuprinși în invăță- 
mint 5,7 milioane copii și tineri, 
cifră echivalentă cu un sfert din 
populația țării ; din actuala zestre a 
învățămintuiui 75 la sută s-a reali
zat in anii socialismului, din care 70 
la sută după Congresul al IX-lea al 
partidului. Secvențe din realitatea 
noastră socialistă. Tot atîtea temeiuri 
ale încrederii, ale mîndriei patrioti
ce. Atenția deosebită acordată dez
voltării tinerelor generații se poate 
exprima sintetic, sugestiv în faptul 
că după Congresul al IX-lea con
strucțiile pentru învățămint constituie 
echivalentul a zece orașe cu cite o 
sută de mii de locuitori. Este 
firească, în aceste condiții, expri
marea entuziasmului participanților 
la marea demonstrație din Capitală, 
a miilor de elevi și studenți care-și 
aduc prinosul de recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu,

Prezent la marea demonstrație, 
pictorul Ion Sălișteanu. secretar de 
partid la Institutul de Arte Plastice 
din București, ne-a declarat : „La 
sărbătoarea națională a poporului 
nostru, ca slujitor al artei și al învă- 
țămîntului, mă bucură prezența cul

turii în procesul complex al societă
ții noastre, pentru că știu că atita 
vreme cît învățămintul artistic și 
actul de creație construiesc creatori 
implicați in contextul societății noas
tre spațiul dintre oameni va fi plin 
de substanță și adevăr".

„Pregătirea complexă, multilatera
lă a noilor generații de specialiști in 
cele mai diferite domenii ale științei

Performanțe sportive pentru 
mindria țării

Trec sportivii. Prin fața tribunei 
oficiale mii de tineri și tinere, re
prezentanți ai celor aproape £ mi
lioane de participanți la marea com
petiție națională „Daciada", ai miilor 
de asociații sportive, defilează în co
loane multicolore, cadențate, simbol 
al vigorii și tinereții, al privirii opti
miste in viitor, exprimindu-și recu
noștința profundă pentru posibilită
țile de afirmare tot mai fertilă, de 
dezvoltare armonioasă a personali
tății fiecăruia, de care beneficiază 
azi tînăra generație, toți cetățenii 
patriei. Prin jocuri și demonstrații 
de adevărată virtuozitate, tinerii 
simbolizează disciplinele in care 
sportivii țării s-au afirmat in repe
tate rinduri fructificînd minunatele 
condiții create în anii socialismului 
și cu deosebire după cel de-al IX- 
lea Congres al partidului, creînd a- 
devărate școli românești in gimnas
tică, atletism feminin, canotaj, caiac- 
canoe. natație. lupte, haltere și mul
te altele. între ei se află cei care 
au îmbogățit, prin performantele lor, 
cununa de medalii sportive a țării 
cucerite la marile competiții inter
naționale. în cei 45 de ani care au 
trecut de la măreața zi de August

Pentru oameni, pentru implinirea 
aspirațiilor lor

„Cu poporul, pentru popor !“ Ade
vărul cuprins în această sintetică de
viză iată-1 prezent în coloanele ma- 

și tehnicii românești, adăuga și lec
torul universitar Constantin Drăgu- 
șin, este reflexul direct al legătu
rii învățămintuiui cu cercetarea știin
țifică și producția. învățămintul su
perior iși aduce și în acest fel con
tribuția la realizarea mărețelor pro
grame de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și progres tehnic".

1944. sportivii români au cucerit 202 
medalii la jocurile olimpice — față 
de numai 2 înainte de 1944 — dintre 
care 161 după anul 1965. în același 
timp, medaliile cucerite la campio
natele europene, mondiale si univer
sitare au fost 1 846 ; dintre ele 1 463 
în anii ce au urmat celui de-al IX- 
lea Congres, ani de deplină afirmare 
și in domeniul sportului românesc.

Pancarte și grafice sugestive, care 
alegorice ilustrează largile posibili
tăți create tinerilor tării de a prac
tica sportul, ampla dezvoltare a ba
zei materiale pe care o au la dispo
ziție pentru petrecerea timpului li
ber. pentru obținerea de performan
te tot mai bune. întreaga lor mani
festare de entuziasm și tinerețe, u- 
ralele și ovațiile puternice adresate 
conducătorului iubit au dat glas an
gajamentului de a răspunde, prin 
nOi și strălucite succese, vibran
telor îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din Mesajul adre
sat recentei Conferințe pe țară a 
mișcării sportive, de a purta spre 
culmi tot mai înalte gloria culorilor 
patriei, contribuind astfel la spori
rea necontenită a prestigiului Româ
niei in lume.

nifestației. Vorbindu-ne cu puțin 
timp înainte de a ajunge în fața 
tribunelor, muncitoarea Constanța 

Dugheanu, de Ia „Electroaparataj", ne 
spunea : „Fiecare din noi știe și sim
te că aceste mărețe realizări , sint 
pentru popor. Tot ce se face in țara 
noastră se face pentru om. pentru 
traiul său mai bun. mai demn, mai 
liber. Vedem cu ochii noștri cum 
peste tot se construiesc apartamente 
spațioase, luminoase, școli, creșe, 
grădinițe.lăcașe de sănătate, de cul
tură și sport, de petrecere a timpu
lui liber ; sintem constructorii și be
neficiarii lor. Pentru, toate acestea 
noi îi mulțumim din inimă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu".

Peste 82 la sută din populația țării 
locuiește în case construite in anii so
cialismului. Peste 3 milioane de apar
tamente s-au construit numai in anii

Dezarmare, pace, colaborare 
și prietenie

Angajat într-un uriaș efort de 
dezvoltare economico-socială. care 
nu-și are precedent in intreaga isto
rie a țării, poporul român este 
profund atașat cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale. 
Aceste adevăruri au fost elocvent 
ilustrate și prin lozincile scandate 
de participants la demonstrație, 
prin cuvintele înscrise pe pancarte
le purtate în coloane : „Vom munci 
și vom lupta, pacea o vom apăra !“; 
„Dezarmare — pace !“ ; „Ne min- 
drim cu tot ce face / Ceaușescu 
pentru pace 1“ ; „România — tară a 
păcii ; Ceaușescu — erou al păcii".

în tribune, delegațiile de peste 
hotare se ridică în picioare și aplau
dă : cauza păcii, libertății. înțelege
rii și colaborării fructuoase între 
state este o cauză comună a tutu
ror popoarelor. „România, împreună 
cu toate țările socialiste, militează 
activ pentru pace și dezarmare, ac
ționează hotărît pentru făurirea unei 
lumi a păcii, înțelegerii și colaboră
rii. Acesta este telul socialismului — 
ca pe Pămint să domnească pacea 
și înțelegerea — ne spune un oaspe
te din U.R.S.S., Vladimir Andreevici 
Riazanov, prim-secretar al Comite

de glorioase înfăptuiri ce au urmat 
Congresului al IX-lea. de peste 6.6 
ori mai multe decit în cele două de
cenii anterioare. De la aproape 1 500 
de locuitori la un medic, cit reve
neau in 1945. cifra a ajuns la 472, 
România fiind și în această privință 
între cele mai avansate țări de pe 
glob. Anul viitor urmează să fie ge
neralizat învățămintul liceal de 12 
ani. într-o tară ce moștenise de la 
regimul trecut greaua povară a anal
fabetismului de rnasă. S-au dezvoltat 
toate zonele și localitățile tării, au 
apărut noi orașe.

Legămintul tuturor celor prezenți 
In coloanele marii sărbători : de a 
răspunde prin fapte, prin noi si noi 
realizări, de a munci mai bine si mai 
cu spor, cu rezultate și mai bune.

tului orășenesc Leninabad al Parti
dului Comunist din Tadjikistan. 
Sărbătorirea din acest an a Zilei na
ționale . a României — a continuat 
oaspetele — a constituit un prilej 
de bilanț asupra rezultatelor minu
nate dobindile in dezvoltarea socia
listă a tării dumneavoastră in cei 45 
de ani care au trecut din August ’44. 
Este meritul P.C.R., care a con
dus acest proces de înflorire și în
noire a României. Iar progresele 
realizate permit poporului român să 
înainteze cu pași fermi pe calea so
cialismului și comunismului. Toate 
acestea dovedesc justețea politicii 
P.C.R. de înflorire continuă a Româ
niei, de promovare pe plan extern 
a păcii și colaborării".

La rîndul său, Asquith Gibbes, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, ne-a declarat : „în 
cursul marii demonstrații de la 
23 August sutele de mii de partici
panți au arătat, cu mindrie, succese
le lor, increderea deplină în partid, 
în tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Spectacolul magnific oferit de sute-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Marelui Erou al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu
- tatamentul, dragostea si recunoștința întregului partid si popor

Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele țării, cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

In aceste momente solemne, cind 
întreaga națiune Sărbătorește împli
nirea a 45 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimperia
listă. eveniment de deosebită însem
nătate in istoria poporului român, 
care a deschis calea marilor trans
formări revoluționare ale edificării 
noii societăți socialiste în tara noas
tră, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, animați de simțămin
tele de înflăcărată dragoste, adine 
respect și înaltă prețuire ce vi le 
poartă dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
strălucitul conducător al partidului 
si statului, genialul strateg si ctitor 
al noului destin al patriei, marele 
Erou intre eroii neamului, eminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
militant neobosit pentru cauza so
cialismului, progresului si păcii în 
lume, vă adresează, din adincul ini
milor. cele mai calde felicitări si 
urări de sănătate, viată lungă si feri
cire. spre a 'conduce pe mai departe, 
eu aceeași neasemuită clarviziune, 
cutezanță novatoare si nețărmurită 
dăruire patriotică, partidul si po
porul pe drumul glorios al ridicării 
României pe culmile luminoase ale 
civilizației comuniste, se spune în 
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Ferm hotărîți să materializăm în 
noi si prestigioase fapte angaiarea 
revoluționară pe drumul istoricelor 
transformări înnoitoare ale acestei 
glorioase epoci fără egal in istoria 
multimilenară a tării, o dată cu În
credințarea solemnă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea insufletitoarelor obiective 
prefigurate cu magistrală clarviziune 
in proiectul Programului-Directivă 
și in Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului. îngăduiti-ne 
să folosim si acest prilej pentru a 
reafirma hotărîrea unanimă a comu
niștilor. a tuturor celor ce trăiesc st 
muncesc in capitala patriei de a sus
ține cu înflăcărare istorica propunere 
ca dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
să fiți reales, la marele forum co
munist din noiembrie. în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. văzînd în aceasta garanția 
sigură a continuării cu succes . a 
grandioasei opere de făurire a celei 
mai drepte și mai demne orînduiri 
pe pămmtul românesc, a împlinirii 
visului nostru de aur — comunis
mul în Romanță, ...

Cu legămintul solemn în Inimi de 
a ne spori neîncetat contribuția în 
înfăptuirea politicii profund științi
fice a partidului si statului. în aces
te momente de glorioasă sărbătoare, 
'îffgăduiți-ne ' să vă exprimăm'. încă 
o dată, din toată inima, dumnea
voastră, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceausescu. mult 
stimatei tovarășe Elena Ceausescu, 
urarea fierbinte de ani multi, sănă
tate și fericire, de noi și tot mai 
mari succese în activitatea rodnică 
si neobosită ce o dedicați binelui si 
fericirii întregului popor, propășirii 
necontenite a patriei, cauzei socialis
mului. progresului și păcii în în
treaga lume.

La marea sărbătoare națională a 
poporului român — cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă din August 1944 —, 
gindurile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județul Galați 
se îndreaptă cu dragoste, recunoș
tință si mîndrie către dumneavoas
tră. genialul conducător al destinelor 
patriei pe calea înfăptuirii istoriei 
noi a României, a progresului său 
neîntrerupt sub semnul celor mai 
nobile și mai incandescente idealuri 
revoluționare ale națiunii, se spune 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

în anii ..Epocii Nicolae Ceausescu", 
asemenea întregii țări, județul Ga
lați a benefioiat de roadele uriașului 
efort al creației socialiste, condus de 
partid. Cetatea siderurgiei si a nave
lor. impresionant monument al 
„Epocii Nicolae Ceausescu", ilus
trează măreția timpului pe care îl 
trăim, prin milioanele de tone de 
fontă, oțel și laminate, navele com
petitive pe plan mondial, platfor
mele de foraj marin, recoltele bo
gate. prin viata științifică și cultu- 
ral-artistică prestigioasă.

Cu acest prilej sărbătoresc. îngă
duiti-ne să exprimăm dorința una
nimă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii gălăteni ca dum
neavoastră. ilustru întemeietor de 
epocă, făurar al Renașterii Româ
niei moderne, să fiți reales în su
prema funcție de secretar general 
al partidului, la Congresul al XIV- 
lea al partidului — garanția fermă 
a continuității proceselor revoluțio
nare inaugurate la marele forum al 
comuniștilor, români din 1965.

La marea sărbătoare națională a 
poporului roman — ziua de 23 Au
gust —, cind aniversăm 45 de 
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, organizată 
și condusă de gloriosul nostru, partid 
comunist. CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR vă adresează dumnea
voastră, înflăcărat patriot și militant 
revoluționar, marele Erou între eroii 
neamului, ctitorul României socia
liste moderne, omagiul fierbinte, 
cele mai * alese sentimente de pro
fundă recunoștință, nemărginit res
pect. de vibrantă dragoste si admi
rație ale milioanelor de oameni ai 
muncii, membri ai sindicatelor, pen
tru tot ceea ce ati făcut și faceți 
de aproape șase decenii, tu nease
muită dragoste de tară și răspun
dere comunistă, pentru propășirea șl 
fericirea patriei șl poporului nostru, 
pentru o lume a păcii, echității si 
colaborării intre toate statele.

Alăturîndu-se voinței unanime a 
întregului popor, cei peste 7,5 mili
oane de oameni ai muncii, membri 
ai sindicatelor. își exprimă șl ia a- 
ceastă sărbătoare aniversară deplina 
lor aprobare și profunda satisfacție 
șl mindrie patriotică față de Hotări- 
rea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
reînvestirea dumneavoastră, la Con
gresul ăl XIV-lea, in funcția supre
mă de secretar general al partidu
lui, act politic de excepțională în

semnătate. chezășia sigură a mersu
lui nostru neabătut înainte pe calea 
socialismului și comunismului, spre 
împlinirea plenară a celor mal cu
tezătoare proiecte și aspirații de 
progres și bunăstare ale întregii na
țiuni.

în acest ceas sărbătoresc, vă ru
găm pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pe mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, să pri
miți urarea noastră fierbinte de 
multi ani. cu sănătate si aceeași 
neasemuită putere de muncă și crea
ție spre gloria partidului, a poporu
lui, a scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

în aceste momente de aleasă săr
bătoare prilejuite de aniversarea a 
45 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă si antiimperialistă de la 
23 August 1944. tineretul României 
socialiste își exprimă, intr-o indes
tructibilă unitate de gînd și faptă, 
deplina adeziune la politica internă 
și externă, profund științifică si con
secvent revoluționară a partidului si 
statului nostru, al cărei ctitor fără 
egal sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, nețărmurita dra
goste. înalta stimă și prețuire pen
tru neobosita activitate pe care o 
desfășurați, cu devotament și dăruire 
exemplară, la cirma destinelor pa
triei. spre binele și fericirea între
gului popor, pentru triumful nobile
lor idealuri ale socialismului și pă
cii. pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră. se spune în telegrama COMITE
TULUI CENTRAL AL UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST.

Adresăm, de asemenea, tovarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională. cele mai respectuoase 
sentimente de stimă și gratitudine 
pentru importanta contribuție adusă 
la fundamentarea teoretică si trans
punerea în practică a grandioaselor 
programe de dezvoltare multilate
rală a patriei, pentru prodigioasa ac
tivitate pusă în slujba afirmării în- 
vățămîntului, științei șl culturii ro
mânești. pentru preocuparea stator
nică pe care o dedică educării si for
mării tineretului în spiritul înalte
lor valori umaniste consacrate de 
societatea noastră socialistă.

Acum. în zi de august luminos, ne 
angajăm solemn în fata dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ca. însu
flețiți de mobilizatoarele obiective 
cuprinse în documentele programa
tice pentru Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român, să ac
ționăm neabătut, cu elanul si entu
ziasmul proprii virstei tinere, pen
tru transpunerea exemplară în viată 
a mărețelor noastre programe de 
dezvoltare economico-socială. să fa
cem totul, să nu precupețim nici un 
efort pentru a ne situa la înălțimea 
timpului eroic pe care îl trăim, do
vadă supremă a atașamentului nos
tru nețărmurit la cauza socialismu
lui și comunismului, a făuririi celei 
mai umane si mai drepte societăți 
pe pămintul scump al patriei.

In acest moment sărbătoresc, cînd 
întreaga țară aniversează 45 de ani 
de la memorabila zi de 23 August 
1944, dată gravată cu litere de aur 
în conștiința poporului român, act 
istoric care a consfințit victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă. vă rugăm să ne îngăduiți să 
vă adresăm, din adincul inimilor, 
cele mai calde urări de sănătate și 
fericire, de ani multi și rodnici de 
viață, plini de mari satisfacții și 
realizări, nesecată putere de muncă, 
pentru a ne conduce cu aceeași clar
viziune și cutezanță revoluționară 
spre noi și mărețe victorii, spre îm
plinirea destinului socialist și comu
nist al scumpei noastre patrii, se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL. P.C.R.

La ceas de sărbătoare, puternic 
însuflețiți de luminoasele perspec
tive ale noului destin al patriei, ma
gistral înfățișate in documentele 
pentru Congresul al XIV-lea. pro
iectul Programului-Directivă și Te
zele pentru marele forum comunist, 
ne angajăm că vom face totul pen
tru realizarea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Susținem cu toată inima Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. de a 
propune realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea. in suprema funcție de se
cretar general al partidului, con
vinși că această opțiune istorică re
prezintă garanția sigură a înfăptui
rii cu succes a minunatului program 
al partidului de edificare a socia
lismului și comunisrfiului in tara 
noastră.

Să trăiți ani multi și fericiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. spre binele națiunii ro
mâne, al nostru, al tuturor.

In aceste momente de luminoasă 
sărbătoare, de unanimă și vibrantă 
angajare revoluționară prilejuite de 
glorioasa aniversare a 45 de ani de 
la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, toți oamenii muncii 
suceveni, strips uniți sub steagul 
gloriosului partid comunist, vă aduc, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. un fierbinte o- 
magiu și exprimă cele mai alese 
sentimente de nețărmurită dragoste, 
înaltă stimă și recunoștință pentru 
eroica activitate revoluționară pusă 
cu strălucire in slujba progresului 
și prosperității patriei și poporului 
român, a independentei și suverani
tății tării, a păcii și colaborării in 
lume, se menționează in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R.

In aceste zile, cînd proiectul Pro
gramului-Directivă și Tezele pentru 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului se află în dezbaterea comuniș
tilor, a întregului popor, ni se oferă 
minunatul prilej de a exprima din 
nou. din adincul inimilor, adeziunea 
noastră deplină la Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire 
Ia realegerea dumneavoastră, mult 

iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în suprema func
ție de secretar general al partidului 
— garanție sigură a ridicării patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație, a înaintării ferme a României 
pe drumul glorios al socialismului 
și comunismului.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă adresăm, 
din inimă, urarea scumpă de multă 
sănătate și putere de muncă, pentru 
împlinirea celor mai nobile idealuri 
ale poporului nostru, de fericire și 
prosperitate, de pace și securitate 
în lume și să ne angajăm solemn 
că vă vom urma întotdeauna cu fer
mitate. devotament și dăruire spre 
gloria și înflorirea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România, 
spre viitorul ei de aur, comunismul.

Cu sentimente de profundă stimă 
șl mîndrie patriotică, cu inimile pli
ne de bucurie și recunoștință, co
muniștii. toți cei ce trăim și mun
cim pe plaiurile sibiene vă_ rugăm 
să ne îngăduiți să vă adresăm, cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân, cele mai calde felicitări, ex
presia omagiului fierbinte pe care 
vi-1 aducem dumneavoastră. înțelept 
și strălucit ctitor de tară și de isto
rie nouă, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R.

Constituie pentru noi un prilej de 
legitimă satisfacție și mîndrie fap
tul că toate marile împliniri care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
României socialiste în anii de glorie 
și lumină ce au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidu
lui — ani ce se înscriu cu 
litere de aur în multimilenara 
istorie a patriei noastre drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
sînt pentru totdeauna legate de nu
mele și activitatea dumneavoastră 
prodigioasă, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar Peneral. de clar
viziunea cu care ati elaborat și apli
cat în practică soluții originale, 
profund științifice pentru accelerarea 
progresului economic și social al na
țiunii noastre.

Acesta este temeiul pe care se 
Înaltă unanima si entuziasta apro
bare cu care comuniștii, totl locui
torii județului Sibiu, la fel ca în
tregul nostru partid și popor, au 
primit propunerea de realegere a * 

• înălțătoare sentimente de mîndrie patriotică pen
tru marile înfăptuiri din anii socialismului, îndeosebi din 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca mărețelor împliniri so
cialiste

• Unanimă și entuziastă aprobare privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-lea 
al P.C.R., în funcția supremă de secretar general al parti
dului - garanția sigură a prezentului și viitorului luminos 
al patriei, a prosperității și înfloririi României

• Angajamentul ferm de a munci cu abnegație și răs
pundere revoluționară pentru a întîmpina Congresul al 
XIV-lea al partidului cu noi și exemplare fapte de muncă

dumneavoastră, mult stimate si iubi
te tovarășe Nicolae Ceausescu, 
la cel de-al XIV-lea Congres. în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — chezășie sigură a 
împlinirii celor mai nobile idealuri 
de progres și civilizație pe pămîn- 
tul României.

In aceste momente de mare sărbă
toare a poporului nostru, prilejuite 
de aniversarea a 45 de ani de la 
Victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, vă adresăm, in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Dimbovița, 
cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate și fericire, de ani multi și 
rodnici de viață, nesecată putere de 
muncă, pentru a ne conduce mereu, 
cu aceeași clarviziune și cutezanță 
revoluționară, spre noi și mărețe 
victorii, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DÎMBO
VIȚA AL P.C.R.

In amplul proces de prefaceri în
noitoare inaugurat de istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, județul 
Dimbovița, asemenea tuturor zone
lor tării, a cunoscut o puternică dez
voltare. producția industrială sporind 
de aproape 10 ori. iar cea agricolă 
de aproape 4 ori, un dinamism fără 
precedent înregistrind și celelalte 
sectoare de activitate.

Cu inimile vibrînd de mîndria șl 
satisfacția de a avea în fruntea 
partidului și statului pe cel mai iu
bit fiu al națiunii.1 strălucit om po
litic și de stat. înzestrat cu înaltele 
calități ale luptătorului revoluționar, 
devotat trup și suflet patriei, ne re
afirmăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. adeziunea 
deplină la Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. de a propune Congresului 
al XIV-lea realegerea dumneavoas
tră in suprema funcție de secretar 
general al partidului, aceasta fiind 
chezășia înaintării scumpei noastre 
patrii spre orizonturi tot mai lumi
noase. de progres și civilizație.

în aceste momente înălțătoare, 
cînd sub luminoasele arcade ale 
marii noastre sărbători naționale 
rememorăm pentru a 45-a oară în
ceputul unui ev nou in glorioasa 
istorie a României, vă rugăm să ne 
permiteți să vă adresăm, in numele 
comuniștilor, al tut or locuitorilor 

acestor străvechi meleaguri româ
nești, cele mai sincere felicitări, 
urări de viață lungă și fericită, 
înnobilată cu noi și neasemuite îm
pliniri în prodigioasa activitate pe 
care o desfășurați, in fruntea parti
dului și statului nostru, intru feri
cirea poporului, pentru progresul și 
demnitatea națiunii române, se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Acum, cînd, sub flamurile sărbă
torești ale Zilei de 23 August, de pa 
tot cuprinsul tării se raportează im
portante fapte de muncă, cind in 
gindurile și simțămintele celor ce 
muncesc se conturează noi angaja
mente pentru cinstirea demnă a ma
relui forum al comuniștilor, ne 
reînnoim legămintul solemn de a 
urma cu neclintit atașament înțe
leaptă și clarvăzătoarea politică a 
partidului și statului nostru, adău
gind noi și nepieritoare ctitorii 
grandioaselor împliniri dobîndite în 
luminosul arc de timp pe care cu 
legitimă mindrie patriotică îl nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

în unison cu dorința fierbinte a 
întregului popor de a vă avea și in 
continuare la cirma destinului nos
tru comunist, permiteți-ne să vă 
transmitem cele mai alese urări de 
sănătate, ani mulți și luminoși, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, spre binele și feri
cirea națiunii române, spre gloria 
și măreția scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Aniversarea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă — moment de răscruce în 
dobîndirea independentei naționale 
și făurirea noii orînduiri pe pămin
tul patriei, ne oferă minunatul pri
lej ca, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor acestui frumos 
colț de țară românească, să vă 
adresăm, mult stimate, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai căl
duroase felicitări și omagiul nostru 
de inaltă gratitudine, prețuire și sti
mă pentru eroica și neobosita acti
vitate pe care o desfășurați în edi
ficarea cu succes a socialismului și 
comunismului in România, pentru 
triumful în lume al cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării pașnice în
tre popoare, se spune In telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R.
rj mrpxs ;~<î

Animați de luminoasele perspec
tive deschise dezvoltării patriei de 
documentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c., exprimăm și cu acest 
prilej dorința noastră fierbinte și 
voința fermă ca la cel de-al XIV-lea 
Congres să fiți reales, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, văzînd in aceasta 
garanția asigurării continuității și 
împlinirii obiectivelor construcției 
socialiste și comuniste, chezășia in
dependenței și suveranității patriei.

Oștirea țării dă glas, și la acest 
măreț eveniment, sentimentelor de 
aleasă stimă, profund respect și 
nețărmurit devotament față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii române, înflăcărat patriot, 
marele Erou intre eroii neamului, 
eminent gînditor și om politic al 
contemporaneității, simbol al luptei 
pentru apărarea Independenței și 
suveranității popoarelor, genialul 
ctitor al României socialiste moder
ne, se arată în telegrama MINIS
TERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE.

Susținînd din adincul Inimilor 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. din Iunie a.c. privind 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea. in suprema funcție de 
secretar general al partidului, ve
dem în acest act politic garanția 
cea mai sigură a înfăptuirii cu suc
ces a programelor de dezvoltare 
multilaterală a țârii, a mersului nos
tru neabătut înainte spre cele mal 
Înalte culmi ale progresului și civi
lizației comuniste.

Sărbătorind cea de-a 45-a aniver
sare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă sub semnul de
plinei angajări patriotice, revoluțio
nare, vă Încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că, tn spiritul exigențelor și orien
tărilor formulate de dumneavoastră 
în cuvîntarea la Plenara Comitetu
lui Central al partidului din 27—28 
iunie a.c., ne vom implica cu toate 
forțele in direcția perfecționării 
pregătirii de luptă și politice, spo
ririi capacității combative a marilor 
unități și unităților, afirmării tot 
mai puternice a armatei în viața 

social-politică și științifică, întăririi 
ordinii și disciplinei militare.

Mîndri de a fi participant la mă
rețele transformări revoluționare 
generate de actul istoric de la 
23 August 1944, în mod deosebit de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
de cind dumneavoastră conduceți 
cu cutezanță destinele partidului și 
ale patriei — perioadă de glorie 
intrată definitiv în istorie drept 
„Epoca de aur Nicolae Ceaușescu" 
—, vă rugăm să ne permiteți să 
dăm glas, cu nemărginită bucurie și 
satisfacție, adeziunii noastre unani
me față de Hotărîrea cu privire la 
realegerea dumneavoastră, la al 
XIV-lea Congres, • în funcția supre
mă de secretar general al partidului, 
garanție sigură a înaintării ferme a 
României pe drumul luminos al 
socialismului si comunismului, se 
subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R.

Ne facem o datorie de conștiință 
din a vă exprima, și cu acest prilej 
jubiliar, cele mai fierbinți senti
mente de dragoste și recunoștință 
pentru contribuția dumneavoastră 
decisivă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii științifice de dezvoltare în 
ritmuri dinamice și de modernizare 
a economiei pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, la În
florirea multilaterală a tuturor zone
lor țării, creșterea rolului conducă
tor al partidului — ca centru vital 
al societății —, întărirea proprietății 
socialiste, crearea unui sistem unic 
în felul său al democrației muncito- 
rești-revoluționare, teze șl concepte 
care au îmbogățit tezaurul socialis
mului științific, adueîndu-vă un 
uriaș prestigiu ca strălucit militant 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Animați de cele mai calde «entl- 
mente de stimă și prețuire, de dra
goste și respect pentru activitatea 
eroică, revoluționară ce o desfășu- 
rați în conducerea societății noastre 
socialiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Bacău vă roagă 
să primiți, la cea de-a 45-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România, cele 
mai fierbinți și alese urări de sănă
tate, fericire personală, ani mulți 
de viață și putere de muncă pen
tru a ne conduce mereu pe calea 
Înfăptuirii măreței opere de edifi

care a socialismului șl comunismu
lui pe pămintul patriei noastre 
străbune, se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BA
CĂU AL P.C.R.

în atmosfera de puternică efer
vescență creatoare generată de 
dezbaterea documentelor pentru 
Congresul al XIV-lea, ne exprimăm, 
împreună cu întregul popor, deplina 
noastră adeziune la Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al parti
dului privind realegerea dumnea
voastră. la marele forum al comu
niștilor români. în suprema funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, opțiune istorică 
ce constituie cea mai sigură garan
ție a înfăptuirii neabătute a minu
natelor planuri și programe de dez
voltare multilaterală a țării.

La această măreață sărbătoare a 
poporului nostru, ne angajăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, ca, urmind tn permanență 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață șl acționind cu 
fermitate , revoluționară pentru obți
nerea unor rezultate superioare tn 
acest an și pe întregul cincinal, să 
ne aducem o contribuție tot mai 
mare la înflorirea și prosperitatea 
României socialiste.

tn aceste momente de glorioasă 
și scumpă sărbătoare, prilejuite de 
aniversarea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și anti
imperialistă. în contextul Împli
nirii a 24 de ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a marcat Epoca de aur a de
venirii noastre, ce cu profundă 
cinste vă poartă numele, cu deose
bită stimă și adine respect vă ru
găm să ne permiteți a vă adresa, 
din adincul inimilor noastre, in nu
mele comuniștilor, al tuturor lucră
torilor MINISTERULUI DE INTER
NE, cele mai calde felicitări, alese 
urări de multă sănătate și fericire, 
viață îndelungată și nesecată putere 
de muncă, pentru a conduce, cu 
aceleași clarviziune și consecvență 
revoluționară, destinele poporului 
român spre noi culmi de progres și 
civilizație, spre comunism.

în deplină unitate de cuget și 
simțire cu națiunea română, ne «ală
turăm cu înflăcărare Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27-28 iunie 

a.c. cu privire la propunerea de 
realegere a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general. Erou între eroii neamului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, conducător de excep
ție, care întruchipați cele mai inalte 
virtuți ale neamului, la Congresul 
al XIV-lea al partidului, in supre
ma funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, fiind 
convinși că aceasta constituie ga
ranția fermă a edificării cu succes 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România. întăririi 
necontenite a independenței patriei 
și înfăptuirii celor mai nobile aspi
rații ale poporului nostru.

Ne angajăm ca, în strînsă conlu
crare cu organismele democrației 
muncitorești-revoluționare, organele 
de procuratură și justiție, cu oame
nii muncii, să ne Îndeplinim cu inal
tă răspundere misiunile încredințate 
de partid si popor, ordinele și indi
cațiile dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Comandant 
Suprem, întimpinind astfel cu rezul
tate tot mai bune înaltul forum al 
comuniștilor români, care va intra 
în istorie drept Congresul marilor 
victorii socialiste, al triumfului prin
cipiilor socialismului științific în 
transformarea revoluționară a so
cietății românești, al adevăratei su
veranități și al independentei depli
ne, economice și politice, a Româ
niei.

La jubileul marii noastre sărbă
tori naționale — aniversarea a 45 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă —. comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Hune
doara vă aducem dumneavoastră, 
fiul cel mai drag și prețuit al po
porului. conducătorul strălucit al 
partidului și statului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
cel mai fierbinte omagiu. însoțit de 
sentimente de profundă dragoste, 
aleasă prețuire, respect șl recunoș
tință pentru prodigioasa activitate 
pe care o desfășurați spre binele și 
prosperitatea poporului român, ale 
României socialiste, se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL P.C.R.

Recunoscători față de sprijinul 
permanent și multilateral acordat in 
întreaga activitate, oamenii muncii 
din județul Hunedoara vă exprimă 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 
cele mai respectuoase mulțumiri 
pentru grija deosebită ce o purtați 
dezvoltării ecpnomico-sociale a pla
iurilor hunedorbne, împreună cu a- 
sigurarea că vom acționa cu toată 
fermitatea în vederea realizării sar
cinilor de plan pe acest an și. pa 
Întregul cincinal.

Totodată, ne reafirmăm adeziunea 
la Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din iunie a.c. privind realege
rea dumneavoastră, la cel de-al 
XIV-lea Congres, în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
văzînd in aceasta chezășia sigură a 
ridicării României spre visul de aur 
al omenirii — comunismul.

Cu Înaltă mindrie patriotică evo
căm victoriile fără precedent obți
nute de Întregul popor in anii li
bertății noastre, pecetluită in fier
bintele August 1944. și cu deosebire 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, de
numită cu unanimă satisfacție 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", in semn 
de aleasă cinstire și profundă recu
noștință, pentru că tot ce a fost 
durat mai trainic și mai frumos pe 
pămintul României poartă ampren
ta puternicei dumneavoastră perso
nalități și este indisolubil legat de 
numele și activitatea eroică, perma
nentă pe care o dedicați progresului 
multilateral economic și social al 
țării, se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA 
AL P.C.R.

împreună cu Întregul partid 
și popor susținem cu fermitate 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral cu privire la realegerea dum
neavoastră în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, cu convingerea 
nestrămutată că prezența dumnea
voastră în fruntea partidului consti
tuie garanția sigură a făuririi cu 
succes a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului 
în România.

Vă raportăm că am îndeplinit pla
nul producției-marfă industriale pe 
primele opt luni ale acestui an în 
cinstea mărețului jubileu de la 
23 August și vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu pasiune și abnegație, cu 
dăruire revoluționară pentru a în
făptui exemplar obiectivele șl sar
cinile ce ne revin din hotărîrile de 
partid și de stat, inestimabilele In
dicații și orientări pe care ni le-ati 
dat cu prilejul vizitelor de lucru în
treprinse in județul nostru și la 
marea adunare populară din muni
cipiul Constanta, că vom onora cu 
înaltă răspundere comunistă anga
jamentul pe care ni l-am asumat, în 
fata dumneavoastră, a partidului și 
a tării, de a realiza planul produc
ției industriale pe întregul an pină 
la Congresul al XIV-lea al partidu
lui și de a obține cele mai mari 
producții cunoscute vreodată In a- 
gricultura județului.

Cea de a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
din tara noastră constituie pentru 
toți FOȘTII LUPTĂTORI ȘI VETE
RANII DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA 
FASCISMULUI, așa cum constituie 
pentru întregul nostru popor, un 
nou și minunat prilej de a privi cu 
deplină satisfacție și mîndrie comu
nistă, patriotică uriașele realizări 
obținute în anii socialismului, în
deosebi în perioada deschisă de is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului nostru, etapă denumită, cu 
profundă gratitudine, de întreaga 
națiune, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Sîntem mîndri că astăzi România 
se prezintă tn fata lumii ca o țară 
socialistă industrial-agrară, cu o in

dustrie puternică, tn plină moderni
zare, cu o agricultură în plină dez
voltare, impulsionată de noua revo
luție agrară, cu o bază tehnico-ma- 
terială repartizată armonios pe în
tregul teritoriu, asigiirînd înflorirea 
și ridicarea calității vieții tuturor 
localităților, cu un popor strîns Unit 
in jurul P.C.R., centrul vital și forța 
politică conducătoare a națiunii, in 
frunte cu dumneavoastră, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
hotărît să facă totul pentru a con
strui socialismul cu poporul și pen
tru popor. Simțim, de asemenea, cea 
mai inaltă satisfacție pentru victo
ria. fără egal în lume, că România 
socialistă nu mai are datorii exter
ne, nu mai plătește nimănui tribut, 
că acum este pe deplin indepen
dentă și politic, și economic.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
adeziunea noastră, de suflet și con
știință, la opțiunea întregului popor 
cu privire la realegerea dumnea
voastră in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, garanția sigură a 
înaintării ferme a României spre so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, spra comunism.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spu
ne : In cele patru decenii și jumă
tate de la marele act istoric de la 
23 August — deschizător de drumuri 
și eră nouă — se înscrie luminosul 
arc de timp inaugurat de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, cînd, 
in acord unanim cu voința întregu
lui partid și popor, ați fost ales să 
ne conduceți destinele și să trasați 
un nou făgaș istoriei patriei, să cti
toriți o epocă de aur pe frontispi
ciul căreia v-ați gravat cu strălu
cire numele, mărturie peste timp a 
unității de simțire și gind a tuturor 
fiilor și fiicelor neamului românesc 
în jurul unui nume sinonim 
cu însăși ldeea de libertate, in
dependență, pace șl bunăstare: 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Noi, bihorenii, ca martori și 
făurari al glorioasei „Epoci 
Nicolae Ceaușescu", mobilizați de 
cuvintul și fapta dumneavoastră, de 
îndemnurile și orientările date cu 
prilejul vizitelor de lucru pe care 
le-ați efectuat, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
In județul Bihor, ne adunăm ca 
într-un mănunchi de lumină ener
giile și capacitățile creatoare pentru 
a făuri mărețele edificii ale prezen
tului socialist șl ale viitorului co
munist.

Intr-o deplină comuniune de sim
țire și gind CU întreaga suflare ro
mânească. animați de perspectivele 
luminoase ale viitorului României 
socialiste, ' strălucit prefigurate în 
proiectul Programului-Directivă și 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea, 
ne exprimăm totala adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. privind realegerea 
dumneavoastră in înalta funcție de 
secretar general, la cel de-al XIV- 
lea Congres al partidului, opțiune 
istorică ce se constituie într-o pu
ternică garanție pentru prezentul și 
viitorul comunist al patriei.

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 
August — marea sărbătoare națio
nală a poporului nostru —, vă rugăm 
să ne permiteți ca, in numele CON
SILIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI AGRICULTURII, al 
tuturor oamenilor muncii de pe 
ogoare, să vă adresăm cu profund 
respect sincere felicitări, calde urări 
de sănătate. viată Îndelungată, 
fericire și deplină putere de muncă 
pentru a conduce cu aceeași stră
lucire, vigoare și clarviziune parti
dul, țara și poporul spre cele mai 
înalte culmi ale socialismului și co
munismului.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima întreaga noastră adeziune 
față de propunerea ca dumneavoas
tră, mult stimate 'și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales la 
Congresul al XIV-lea al partidului în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român, fiind 
convinși că prezența dumneavoastră 
în fruntea partidului și națiunii noas
tre socialiste reprezintă garanția tra
ducerii în viață a Programului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Alba, într-un glas cu întregul 
popor, vă adresează, cu prilejul săr
bătoririi celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August 1944, cele mai 
alese sentimente de profund respect 
și inaltă prețuire, expresia nemărgi
nitei lor recunoștințe pentru tot ceea 
ce ați întreprins și întreprindeți, cu 
neobosită pasiune revoluționară, pen
tru binele și prosperitatea patriei 
noastre, pentru triumful nobilelor 
Idealuri ale socialismului și comunis
mului pe pămintul României — se 
menționează in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.

Folosim și acest prilej, de aleasă 
sărbătoare națională, pentru a ne 
manifesta încă o dată, cu toată 
căldura și însuflețirea, adeziunea 
nestrămutată față de Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din iunie a.c., 
ca dumneavoastră, conducătorul stră
lucit al națiunii noastre Socialiste, 
marele Erou intre eroii neamului, 
ctitorul României socialiste moderne, 
proeminentă personalitate politică a 
lumii contemporane, să fiți reales la 
cel de-al XIV-lea Congres in supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, văzînd in această istorică 
opțiune garanția sigură a înaintării 
neabătute a patriei pe drumul socia
lismului și comunismului.

Vă asigurăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, mobilizați de tezele, ideile și 
orientările cuprinse in documentele 
pentru apropiatul forum al comuniș
tilor români, vom acționa neabătut 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, întîmpinînd cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului 
cu realizări exemplare în întreaga 
noastră activitate.

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a celei de-a 45-a aniversări a victoriei revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
llstă din România, sărbătoarea națională a poporului român, doresc 
să vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului român cele mai calde felicitări și salutări frățești, cor
diale, in numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, a) 
poporului coreean și al meu personal.

Cel 45 de ani care au urmat victoriei revoluției au constituit 
• perioadă da transformări istorice care au schimbat radical înfă
țișarea țării.

îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, poporul român, sub conducerea dumneavoastră, s-a anga
jat pe calea dezvoltării generale a socialismului și a transformat 
țara sa, in trecut slab dezvoltată, intr-un puternic stat socialist 
industrial-agrar.

Astăzi, România salvgardează principiile socialismului și de
monstrează pe deplin vitalitatea sa inepuizabilă ca tară avînd 
Identitatea ei specifică, cu o independență politică și economică 
autentică, Iar poporul român înaintează continuu în mod energic 
pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul coreean dă o înaltă apreciere succeselor obținute de 
poporul frate român, considerîndu-le ca realizări comune ale for
țelor socialiste din lume, și își exprimă solidaritatea sa fermă cu 
lupta dumneavoastră consacrată lichidării totale a armelor nu
cleare și edificării unei lumi fără războaie.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și 
poporului român urări sincere de progrese tot mai mari In intîm- 
pinarea celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, cu înalt entuziasm politic și succese în muncă, pentru ridi
carea României pe o nouă treaptă, superioară, de dezvoltare.

Sînt convins Că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor adinei și dez
volta tot mai mult. în lupta comună împotriva imperialismului, 
pentru pace și victoria cauzei socialismului și comunismului.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială 
și naționali, antifascistă și antiimperialistă. transmitem poporului 
frate român. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tuturor comuniștilor din România cordiale salutări și cele mai bune 
urări din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și a tuturor membrilor partidului nostru.

Noi, oomuniștii polonezi, cu mare apreciere privim rezultatele 
obținute In construcția socialismului în țara dumneavoastră, sub 
conducerea Partidului Comunist Român.

Colabor'rea de pînă acum dintre partidele noastre contribuie la 
Intensificarea ritmului relațiilor bilaterale și In alte domenii, printre 
care în colaborarea economică, tehnipo-științifică și culturală.

Stntem convinși că prietenia tradițională si colaborarea dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, 
Îmbogățite cu conținut și forme noi, corespunzător cerințelor etapei 
actuale â construcției socialiste si proceselor care au loc în lumea 
contemporană, se vor întări și dezvolta în continuare pe multiple 
planuri, in folosul ambelor partide frățești, al Poloniei socialiste și 
României socialiste.

; Vă urăm dumneavoastră, comuniștilor români și ponorului ro- 
mftn obținerea de noi Suctâse, spre binele clasei muncitoare și al 
tuturor oamenilor muncii.

Primiți, de asemenea, cele mai bune urări de multă sănătate și 
prosperitate pentru dumneavoastră personal.

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări, jubiliare, a Zilei naționale 
■ României, in numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării 
Populare, al Consiliului de Miniștri al RenuWicii Populare Socia
liste Albania și în numele nostru personal, vă ad-esăm dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, ponorului român sa’utări cordiale 
șl cele mai bune urări de succes pentru dezvoltarea, progresul si 
prosperitatea patriei. Dorim ca relațiile și colaborarea priete"ească 
dintre cele două țări ale noastre să se dezvolte constant. în folosul 
reciproc «1 popoarelor noastre, precum și al păcii și securității In 
regiune.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

*

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei eliberării, am marea plăcere de a vă transmite 
dumneavoastră și poporului român prieten, in numele noporului 
sirian șl al meu personal, felicitări cordiale și calde salutări.

O dată cu exprimarea satisfacției față de dezvoltarea continuă 
■ relațiilor de prietenie și cooperare care, în mod fericit, există 
Intre țările noastre, reafirm încrederea că acestea se vor întări și 
In viitor, pe baza acordurilor încheiate între noi. în folosul 
reciproc al celor două popoare. In interesul luptei noastre comune 
pentru o pace dreaptă in lume, pentru înțelegere și colaborare 
internațională.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urările mele cele 
mal bune de «sănătate .și viață îndelungată, iar poporului român 
noi succese și prosperitate continuă.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului indonezian, precum și al 
meu personal, am plăcerea să vă adresez calde felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Fie ca relațiile 
prietenești și cooperarea reciproc avantajoasă dintre țările noas
tre să se dezvolte in continuare și în viitor.

Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră, de progres continuu și prosperitate pentru 
poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
doresc să-vă adresez călduroasele mele felicitări și să vă exprim, 
!n numele poporului și guvernului Braziliei, precum și al meu 
personal, urări pentru prosperitatea poporului român și fericirea 
dumneavoastră personală.

JOSE SARNEY
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, comuniștilor și oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România felicitări cordiale și cele mai bune urări pen
tru dezvoltarea cu succes și prosperitatea țării dumneavoastră.

Folosesc prilejul pentru a exprima dorința ca relațiile și co
laborarea dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, ca și dintre țările noastre vecine să se dezvolte 
în continuare in interesul popoarelor noastre, al păcii și progre
sului social,

MILAN PANCEVSKI
Președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și al poporului 
mongol, precum și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și po
porului frate român cordiale felicitări și cele mai bune urări cu 
ocazia sărbătorii naționale a României — Ziua eliberării.

In cei 45 de ani care au trecut, poporul român a înfăptuit 
profunde transformări social-economice. România socialistă șt-a 
cîștigat in mod definitiv un loc demn In cadrul comunității inter
naționale.

Poporul mongol se bucură că In prezent oamenii muncii din 
România, sub conducerea partidului comunist, obțin, printr-o 
muncă asiduă, minunate succese în soluționarea noilor sarcini ale 
construcției socialiste, în accelerarea și intensificarea in conti
nuare a dezvoltării țării.

Ne folosim de acest prilej pentru a ne exprima încrederea că 
relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Popular Revo
luționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Populară Mongolă și Republica Socialistă România se vor dez
volta și extinde și în continuare, spre binele popoarelor noastre, 
In numele cauzei păcii și socialismului.

In ziua glorioasei sărbători naționale a României, vă urăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră, fericire și prosperitate, noi suc
cese în activitatea desfășurată în întîmpinarea celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

DUMAAGHIIN SODNOM
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialisto 
România, am deosebita plăcere ca. în numele Irakului și al meu 
personal, să vă adresez cele mai calde felicitări, împreună cu urări 
de sănătate și fericire personală, de progres continuu și bunăstare 
pentru poporul român.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare existente intre Irak 
și România să se dezvolte și amplifice neîncetat.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste România 
îmi oferă deosebita plăcere de a vă adresa, în numele guvernului și 
poporului Ciprului, precum și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări. v

Vă urez In mod călduros dumneavoastră personal multă sănătate 
și prosperitate, iar poporului român prieten fericire și bunăstare.

Exprim, de asemenea, dorința noastră pentru stringerea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale â țării dumneavoastră, sînt 
bucuros să transmit poporului și guvernului României felicitările 
noastre sincere și călduroase.

Cind dumneavoastră sărbătoriți această zi luminoasă, doresc să 
reiterez voința de a intări și dezvolta pe mai departe relațiile cor
diale istoricește statornicite intre cele două țări și popoare ale noas
tre. Folosesc acest prilej pentru a exprima interesul Tanzaniei in 
consolidarea cooperării româno-tanzaniene în domeniul economic și 
tehnic, spre binele reciproc al popoarelor noastre.

îmi exprim încrederea că solidaritatea îndelungată a României 
cu popoarele oprimate din sudul continentului african și de pretu
tindeni va continua neabătut pină cînd pacea și justiția vor fi 
obținute.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală șl 
de prosperitate pentru poporul român.

ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, zi memorabilă 
șt istorică, guvernul și poporul Kenyei mi se alătură în a vă trans
mite dumneavoastră, guvernului și poporului României felicitările 
noastre sincere și cele mai bune urări.

Doresc ca cele două țări ale noastre să continue eforturile pentru 
legături mai puternice de cooperare și înțelegere reciprocă, spre 
binele popoarelor noastre prietene.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate personală 
și prosperitate continuă pentru poporul român.

DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului și Guvernului Republicii Populare Bangla
desh, precum și al meu personal, am mai ea plăcere de a vă 
adresa dumneavoastră, poporului și Guvernului Republicii Socia
liste România cele mai sincere felicitări și urări, cu ocazia istoricei 
Zile naționale.

Sper.in 1110(5 sincer că relațiile de prietenie șt cooperare care 
există, în mod fericit, între țările noastre se vor dezvolta și întări 
continuu și în viitor.

Vă urez dumneavoastră multă sănătate, fericire și viață înde
lungată, iar poporului român prieten pace, progres și prosperitate.

HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, doresc să vă transmit, în numele 
poporului italian și ai meu personal, cele mai bune urări pentru 
viitorul prosper al poporului român, precum și pentru fericirea 
dumneavoastră personală.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, ne 
este foarte plăcut să vă exprim felicitările și urările noastre cele 
mai bune de sănătate șl fericire personală, de prosperitate mereu 
crescindă poporului român prieten, sub inalta și înțeleaptă dum
neavoastră conducere.

Vă rugăm să primiți asigurarea considerațiunii noastre celei 
mal înalte.

HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi oferă feri
cita ocazie de a vă transmite, atit în numele meu personal, cit și 
al guvernului și poporului tunisian, călduroase felicitări.

Exprim cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului român 
prieten, precum și pentru întărirea relațiilor de prietenie și coope
rare intre țările noastre.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură In 
a vă transmite, cu prilejul aniversării Zilei naționale a României, 
sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și bunăstare pentru poporul ro
mân prieten.

Cu cele mai alese sentimente de considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria 
și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa dum
neavoastră personal, guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România cele mai calde felicitări cu prilejul festiv al celei de-a 
45-a aniversări a victoriei eroicului popor român asupra forțelor 
imperialiste și fasciste.

îmi exprim profunda speranță că relațiile excelente de priete
nie, care în mod fericit s-au statornicit între Nigeria și România, 
se vor dezvolta în continuare, prin creșterea cooperării bilaterale, 
în forme concrete, în interesul reciproc al celor două țări, spre 
binele și prosperitatea popoarelor noastre, pentru promovarea 
păcii și securității internaționale, domenii in care contribuția și 
activitatea dumneavoastră neobosită sînt bine cunoscute și apre
ciate.

Doresc să vă adresez dumneavoastră, in numele poporului Repu
blicii Federale Nigeria, cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate poporului prieten al Republicii 
Socialiste România.

Acceptați vă rog asigurarea celei mal înalte considerații,

General IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președinte și comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, doresc să vă adresez dumneavoastră, poporului și gu
vernului român calde și frățești felicitări. în numele meu. al gu
vernului și al poporului Republicii Botswana.

Exprim dorința fierbinte ca relațiile cordiale dintre țările noas
tre să continue să se dezvolte și să se consolideze tot mai mult.

Aș dori să închei prin a vă adresa dumneavoastră urări de 
multă sănătate, de pace și prosperitate poporului român.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerațiuni,

Q.KJ. MASIRE
Președintele Republicii Botswana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a eliberării României, po
porul filipinez mi se alătură în a vă adresa dumneavoastră și 
poporului român cele mai bune urări.

Fllipinele și România au o experiență istorică asemănătoare în 
lupta lor pentru independență și aceleași aspirații de pace și prospe
ritate în lume.

Vă urez multă sănătate și fericire personală, precum șl noi suc
cese tn conducerea poporului român către țelurile pe care și le-a 
propus.

Cu cea mai Înaltă stimă șl considerație,

CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi oferă 
fericita ocazie de a vă adresa, in numele poporului malian. al 
partidului Uniunea Democratică a Poporului Malian. al guvernu
lui și in numele meu personal, cele mai vii și calde felicitări.

Doresc să vă reafirm întreaga noastră disponibilitate de a con
lucra pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare exis
tente între țările țioastre.

Vă adresez urări sincere de fericire personală, de prosperitate 
poporului prieten român.

Cu cea mai Înaltă considerație.

General de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general

al Uniunii Democratice a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

»
Cu ocazia fericită a zilei eliberării țării dumneavoastră, am 

marea plăcere de a vă transmite, dumneavoastră și poporului Româ
niei. in numele guvernului și poporului Somaliei, al meu personal, 
felicitările noastre cele mai cordiale și călduroase. Doresc să vă 
exprim cele mai bune urări de sănătate personală, de progres șl 
prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă adresăm dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, partidului șl poporului român călduroase feli
citări și urări de noi succese în construcția României socialiste.

DOLORES IBARRURI
Președintele

Partidului Comunist din Spania
JULIO ANGUITA GONZALEZ

Secretar general 
al Partidului Comunist din Spania

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român, cea de-a 45-a 

aniversare a eliberării țării dumneavoastră de sub jugul fascist, 
Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia vă transmite 
felicitări cordiale și cele mai bune urări.

Revoluția de la 23 August 1944 a deschis drumul unor profunde 
transformări politice și social-economice pentru poporul român.

Urăm comuniștilor români, întregii clase muncitoare succese în 
construirea socialismului în țara dumneavoastră. Exprimăm con
vingerea că și în viitor relațiile de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comunist din Grecia și Partidul Comunist 
Român vor continua să se întărească și să se dezvolte în interesul 
popoarelor celor două țări, spre binele păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a eliberării, Co

mitetul Central al Partidului Comunist Portughez adresează Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și, prin intermediul 
sau, comuniștilor și poporului român salutările frățești ale comu
niștilor portughezi.

In urmă cu 45 de ani, clasa muncitoare și poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, au pornit pe drumul con
struirii unei noi societăți, inspirată de ideile de progres și drep
tate socială, liberă de exploatarea omului de către om. România, 
cindva o țară înapoiată, înregistrează astăzi succese in procesul 
de edificare socialistă, devenind un factor de pace și progres so
cial în Europa și în lume. în același timp, viața demonstrează că 
procesul de edificare a noii societăți nu este lipsit de probleme, 
contradicții și dificultăți. Sarcinile pe care comuniștii români și 
le-au propus in ajunul celui de-al XlV-lea Congres sînt desigur, 
foarte exigente. Comuniștii portughezi vă doresc succese depline 
in realizarea lor, în interesul poporului român, al mișcării comu
niste internaționale și al tuturor forțelor de progres social și de 
pace, pentru întărirea socialismului și înfăptuirea idealurilor de 
eliberare ale clasei muncitoare din întreaga lume.

Căile socialismului sînt din ce în ce mai diversificate. în Por
tugalia, luptînd în ajunul secolului XXI pentru o democrație avan
sată, care să încorporeze cuceririle șl valorile revoluției din acriile 
1974, Partidul Comunist Portughez acționează pentru edificarea 
unei societăți socialiste in conformitate cu tradițiile șt realitățile 
Portugaliei, cu experiența și voința clasei muncitoare șl a po
porului portughez. In același timp, considerăm indispensabil sâ 
cunoaștem și să asimilăm In mod creator experiența revoluționară 
mondială.

Partid patriotic. Partidul Comunist Portughez este. In același 
timp, profund internaționalist, luptînd pentru cooperarea tuturor 
partidelor comuniste șl unitatea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru prietenia și cooperarea tuturor for
țelor de progres social, independentă națională, democrație și pace.

Reînnofnd urările noastre de cele mai depline succese în activi
tatea comuniștilor și poporului român pentru edificarea socialis
mului. exprimăm dorința noastră de a întări relațiile de prietenii 
și solidaritate. între Partidul Comunișt Portughez si Partidul Comu
nist Român, în interesul celor două popoare și țări, al idealurilor 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși.
Ne este foarte plăcut să vă adresăm salutul frățesc de luptă 

al comuniștilor din Argentina cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialistă. Acest eveniment de Im
portanță deosebită a dus la răsturnarea dictaturii fasciste a ge
neralului Antonescu, inaugurind în același timp o epocă de ra- 
aicâle transformări in viața poporului român, care au creat po- 
sibilitatea instaurării puterii revoluționare și a democrației popu
lare și ulterior a republicii socialiste.

In anii care au trecut de atunci. Partidul Comunist Român, 
unind în jurul său toate forțele sociale din țară, a fost creato
rul fundamental al prefacerilor profunde și revoluționare din 
toate domeniile vieții societății.

Pornind de la acestea, viitorul Congres al XlV-lea al parti
dului dumneavoastră, stabilind orientările dezvoltării țări, in 
perspectiva anilor 2009-2910, își propune ambițiosul obiectiv de 
a asigura deplina realizare a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Partidul Comunist Român este un ferm și însemnat promotor 
al luptei mondiale pentru întărirea politicii de pace și reducere 
a armamentelor nucleare, pentru o nouă ordine economică mon
dială. pentru progres social și socialism.

Dorindu-vă succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră, 
ne este plăcut să vă adresăm salutul nostru frățesc.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Argentina,

PATRICIO ECHEGARAY
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii eliberării. României, vă doresc dumnea
voastră personal mulți ani fericiți, iar poporului român pace și 
prosperitate.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele

Partidului Comunist din Mauritius

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din Republica 
Socialistă România, în numele meu, al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Libanez, îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez dumneavoastră, iar prin dumneavoastră poporului român 
prieten, cele mai calde felicitări și urări tovărășești de progres șl 
prosperitate.

Adresind urări poporului prieten al României cu ocazia sărbă
torii sale naționale, folosesc, totodată, prilejul pentru a exprima 
adinca noastră apreciere și considerație față de lupta sa eroică In 
combaterea fascismului, pentru realizarea independenței și pro
gresului social, cit și față de rolul eminent pe care l-ați avut In 
conducerea șl organizarea acestei lupte.

Cu salutări tovărășești,
GEORGES HAOUI

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Libanez
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Domnului JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO

Sărbătorirea celei de-a 164-a aniversări a Zilei naționale a Uruguayu
lui îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, dumneavoastră și Între
gului popor Uruguayan, călduroase felicitări.

Adresîndu-vă cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului prieten Uruguayan, exprim convingerea că re
lațiile tradiționale dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc tn mod deosebit pentru distinsele felicitări pe care ml 
le-ați transmis cu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak — cea de-a 21-a 
aniversare a glorioasei Revoluții de la 17 iulie.

Vă adresez urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten și 
țării dumneavoastră continuu progres și prosperitate.

' SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere amabilul mesaj adresat de dumneavoastră 
eu ocazia zilei mele oficiale de naștere. La rîndul meu, vă transmit călduros 
aceleași urări de bine.

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

și Irlandei de Nord

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 

marilor înfăptuiri revoluționare
• Constituția Republicii Socialiste 
România — carta fundamentală a 
marilor drepturi și libertăți

19,45 România — Ceaușescu — Pace
• înaltul prestigiu internațional 
al politicii externe românești, al 
inițiativelor, propunerilor și de
mersurilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu

20,05 Proiectul Programulul-Dlrectivă

Vibrant omagiu partidului, strălucitului său conducător
(Urmare din pag. a III-a)
le de pancarte pe care erau înscrise 
rezultatele muncii harnice, pline de 
abnegație ale poporului — în indus
trie și agricultură, ca și în știință și 
învățămint, în construcțiile de lo
cuințe, în general in domeniul social 
— ne-a impresionat. Dar nu numai 
atît am putut vedea în cursul de
monstrației. Oamenii muncii au ex
primat cu claritate principiile poli
ticii de pace, destindere și colabo
rare în Europa și în intreaga lume, 
promovate de partidul și statul 
român, susținînd eforturile neobosite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea marilor proble
me ce confruntă omenirea, eforturi 
deosebit de apreciate pe plan inter
national".

Această legătură organică dintre 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru a fost re
marcată de numeroși alți oaspeți de 
peste hotare, evidențiind hotărîrea 
și fermitatea cu care poporul român, 
condus de partid. înaintează cu pași 
fermi pe calea socialismului și co
munismului. a păcii și colaborării. 
„Marea demonstrație populară la 
care am asistat’ — a declarat Hans 
Joachim Bohme, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. secre
tar al Comitetului regional Halle al 
P.S.U.G. — a arătat cu deosebită 
claritate deplina adeziune a poporu
lui român la politica partidului, uni
tatea strînsă dintre partid și popor, 
în cursul demonstrației de la Bucu
rești, ca și al vizitelor întreprinse la 
Constanța și Brașov, am luat cunoș
tință de marile succese obținute de 
poporul dumneavoastră, pentru 
care vă felicităm din suflet. Cu 
o deosebită atenție am urmărit 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
solemnă, cînd a evidențiat și resor
turile acestor însemnate victorii ale 
poporului român, și anume, condu
cerea de către partid. Această subli
niere are o însemnătate principială 
deosebită în condițiile internaționa
le actuale. Cu cît socialismul este 
mai puternic în fiecare țară, cu cit 
țările socialiste obțin rezultate tot 
mai bune, cu atît se desfășoară mai 
favorabil procesul de transformare 
revoluționară a lumii. Pretutindeni 
unde am fost în România am con
statat că Tezele și Programul-Direc- 
tivă pentru cel de-al XIV-lea Con
gres se dezbat în cadrul partidului, 
de către popor, care aprobă cu în

Demonstrații ale oamenilor muncii din reședințele de județ
Sub semnul unității indestructibile 

a poporului in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in întreaga țară 
a fost sărbătorită, miercuri, cea de-a 
45-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. care a 
deschis calea marilor transformări 
revoluționare, asigurării depline a 
independenței, suveranității și liber
tății României.

In municipiile-reședință de județ 
s-au desfășurat demonstrațiile oame
nilor muncii, precum și defilarea u- 
nor unități de gărzi patriotice, for
mațiuni de apărare civilă, detașa
mente de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prilejuite de 
aniversarea marii noastre sărbători 
naționale.

Cu mindrie și satisfacție pentru 
istoricele izbinzi dobîndite in cei 45 
de ani ai libertății noastre. îndeosebi 
în epoca de grandioase împliniri 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
participanții la demonstrații — mun
citori. țărani și intelectuali, elevi și 
studenți — au adus un cald omagiu 
gloriosului nostru partid comunist, 
ilustrului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru eroica 
viată și activitate revoluționară con
sacrate. cu profund devotament și 
neasemuită abnegație. împlinirii as
pirațiilor supreme ale poporului ro
mân de libertate. independență și 
progres, triumfului socialismului și 
comunismului po pămintul scump al 
patriei, cauzei păcii și colaborării pe 
planeta noastră.

într-o impresionantă unitate de 
cuget și simțire a fost reafirmată 

al Congresului al XIV-lea al 
P.C.R. — însuflețltor program de 
ascensiune a României

20,25 Copiii cîntă patria șl partidul. 
Program literar-muzical-coregraflc 
în interpretarea unor formații 
pionierești și ale șoimilor patriei, 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României*4

20,45 învățămîntul în anul 45 al liber
tății noastre • Biografia revolu
ționară a școlii în biografia țării 

21,05 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materialist-științifică

21,35 Mari ansambluri folclorice — 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României44. Ansamblul 
„Rapsodia română- al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România

21,50 Telejurnal

suflețire propunerea privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, văzind în aceasta 
garanția mersului înainte, ga
ranția unor victorii și mal mari". 

Deosebit de semnificative sint și
• remarcile oaspetelui din Liban, 

Assem Kansou, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban : „Pe mine, ca libanez, de
monstrația de la 23 August m-a im
presionat pînă la lacrimi. Vreau să 
vă spun că în timp ce admiram 
demonstrația ilustrînd mărețele 
succese ale unui popor liber, inde
pendent. stăpîn pe destinele sale, 
condus de un partid ca al dumnea
voastră și avînd în frunte un con
ducător înțelept ca președintele 
Nicolae Ceaușescu, mă gîndeâm Ia 
Beirut, la țara mea sfîrtecată de 
conflicte și lupte sîngeroase. Da 1 
Aprob din toată inima cuvintele 
înscrise pe pancarte, ca să fie pace 
și înțelegere în lume, ca toate pro
blemele litigioase să fie solu
ționate pe cale pașnică, aprob 

/ din tot sufletul această idee 
promovată consecvent de președin
tele Nicolae Ceaușescu — ca toate 
conflictele să fie soluționate pe cale 
pașnică. Domnia sa a fost primul 
șef de stat care a formulat ideea 
unei conferințe internaționale de 
pace în Orientul Mijlociu. Și s-a 
pronunțat în repetate rînduri pen
tru unitatea, independența și liber
tatea Libanului, pentru înțelegere șl 
colaborare între toate părțile din 
Liban".

Capitala patriei noastre a integrat în această zi de luminoasă sărbă
toare, în coloanele sale, reprezentanții tuturor județelor țării.
' Imaginea țării, prin imaginile oferite de toate județele cuprinse intre 

marginile țării.
Prezente aici, toate însemnele din stema țării. Ca intr-un emoționant 

buchet, simbol al unității depline, de neclintit in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvintele izvorîte 
din inima întregului popor, cuvintele care se află în această zi pe buzele 
întregului popor : „Ceaușescu reales / La al XIV-lea Congres !“

Citim, în această adeziune unanimă, unanima satisfacție pentru poli
tica justă, înțeleaptă, științifică a partidului, a secretaiului său general.

Imaginile emblematice purtate de oamenii muncii din Capitală, de 
leprezentanții tuturor județelor la marea demonstrație au alcătuit un 
înălțător simbol al adeziunii întregii națiuni la politica internă și externă 
a partidului și statului, imagine-simbol a unității de gînd și acțiune în 
mersul înainte, spre socialism, pe drumul consecvent in care primul pas 
a fost făcut în urmă cu 45 de ani, in zilele fierbinți ale revoluției din 
August 1944.

REPORTERII $1 CORESPONDENȚII „SCINTEI1*
Foto : Agerpres, S. Cristian

deplina aprobare față de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind pro
punerea de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XIV-lea. în înalta funcție de secre
tar general al partidului, cu convin
gerea că aceasta constituie garanția 
înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

în această zi de august aniversar, 
minerii, petroliștii și sondorii, ener- 
geticienii. chimiștii. siderurgiștii, 
constructorii de mașini si constructo
rii de pe marile șantiere ale țării, 
oamenii muncii de pe întreg cuprin
sul patriei au înfățișat bilanțul reali
zărilor înregistrate în intîmpinarea 
glorioasei sărbători de la 23 August, 
in îndeplinirea planului pe 1989. a 
obiectivelor actualului cincinal.

Grafice, cifre, imagini sugestive au 
pus în evidența dezvoltarea fără pre
cedent a județelor țării, ca urmare 
a politicii partidului și statului nos
tru de amplasare judicioasă, echili
brată. a forțelor de producție Pe în
treg teritoriul, prefacerile înnoitoare 
ce au avut loc in toate orașele și 
comunele patriei. Puternica dezvol
tare pe care au cunoscut-o toate ju
dețele a fost pregnant ilustrată de 
marele volum de investiții realizat 
în fiecare județ în parte, de noile 
platforme industriale, modernele an
sambluri de locuințe, numeroasele 
construcții social-edilitare. care asi
gură condiții de muncă și viață ega
le pentru toii locuitorii țării. în ulti
mele două decenii au fost create 180 
de mari platforme industriale, a- 
proape 2 000 de întreprinderi, astfel

GRANDIOASA 
DEMONSTRAȚIE 
DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)
O idee tot timpul prezentă în ca

drul marii demonstrații de 23 August 
din Capitală a fost împotrivirea față 
de armele nucleare, puternic mani
festată de participanți.

în continuare, au trecut prin fața 
tribunelor participanți la cea de-a 
Vil-a ediție a marelui Festival na
țional „Cîntarea României", care do
vedește resursele inepuizabile ale 
poporului nostru in domeniul crea
ției științifice și tehnice, al îmbogă
țirii permanente a vieții cultural-ar- 
tistice, a tezaurului spiritual al na
țiunii române.

în șuvoiul neîntrerupt al demon
stranților, în această zi de 23 August 
s-au aflat — cu o participare remar
cabilă, entuziastă — colective de 
muncă din toate județele țării.

Conform tradiției, demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală s-a 
încheiat cu frumoasa defilare a 
sportivilor, care s-au prezentat la 
marea sărbătoare a poporului român 
cu importante succese în competi
țiile interne și internaționale.

Momentul final al grandioasei ma
nifestații din Capitală, cînd s-a into
nat, într-o atmosferă solemnă, imnul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste „E scris pe Tricolor Uni
re", a pus în relief, ca de altfel în
treaga demonstrație, strînsa coeziu
ne a întregii noastre națiuni în ju
rul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea neabătută a tuturor cetă
țenilor patriei de a înfăptui fără 
preget, într-un autentic spirit revo
luționar, planurile și programele de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de a asigura ridicarea ei pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Impresionanta demonstrație din 
București — ca și cele desfășurate 
în orașele-reședință de județ — s-a 
constituit intr-un vast tablou al 
muncii rodnice, al hărniciei și talen
tului popprului român, al convinge
rii sale de nezdruncinat în cauza 
socialismului și comunismului, al 
voinței de a contribui cu toate for
țele la înlăturarea armelor nucleare, 
a tuturor tipurilor de arme, la asi
gurarea păcii, la dezvoltarea cola
borării cu toate popoarele lumii.

„în situația internațională ac
tuală — declara Mitsuhiro Kaneko, 
membru al Prezidiului Permanent 
al C.C. al Partidului Comunist Ja
ponez, șeful secretariatului C.C. al 
P.C.J. — este necesar mai mult ca 
oricînd să întărim lupta și colabora
rea partidelor comuniste și munci
torești pe baza principiului deplinei 
autonomii, a dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili politica și 
orientările sale de bază. Tocmai pe 
baza acestor principii au colaborat 
și colaborează cu succes P.C.J. și 
P.C.R. Cele două partide ale noastre 
militează pentru unirea tuturor for
țelor care se pronunță pentru dezar
mare și pace, în primul rind pentru 
dezarmarea nucleară. Oricît de mare 
ar fi distanța care separă Japonia 
de România, solidaritatea și colabo
rarea dintre P.C.J. și P.C.R. se în
tăresc continuu. Partidele noastre 
acționează împreună pentru preîn- 
tîmpinarea unei conflagrații nuclea
re și pentru lichidarea armelor 
nucleare. Prin lupta comună a tu
turor popoarelor vom obține o 
victorie comună. Urmărind demon
strația de la 23 August din Bucu
rești, am putut vedea limpede 
mărețele victorii obținute, sub con
ducerea P.C.R., de către poporul 
român. Aceste succese reprezintă 
nu numai pași importanți ai țării 
dumneavoastră pe calea socialismu
lui, dar și fapte mărețe care 
încurajează în lupta sa clasa mun
citoare din întreaga lume".

îneît fiecare Județ dispune în pre
zent de 4—5 centre industriale pu
ternice. Semnificativ in acest sens 
este faptul că volumul de activitate 
economică de 80 000 lei pe locuitor 
stabilit pentru 1990 s-a realizat cu 
doi ani mai devreme în 39 de județe, 
în timo ce 27 de județe au depășit 
deja 100 000 lei pe locuitor.

Alături de oameni ai muncii din 
marile citadele industriale, in coloa
nele demonstranților se aflau lucră
tori ai ogoarelor, care au raportat 
despre recoltele mari, fără prece
dent. obținute în acest an de între
prinderile agricole de stat și coope
rativele agricole de producție, acti
vitatea desfășurată pentru înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții agrare.

Participanții la demonstrații au dat 
glas deplinei aprobări și adeziuni a 
comuniștilor, a oamenilor muncii, a 
întregului popor, la politica externă 
dinamică, constructivă a partidului și 
statului, inițiată și promovată cu 
consecventă de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în această zi de sărbătoare a fost 
exprimat angajamentul milioanelor 
de oameni ai muncii de pe intreg 
cuprinsul tării de a face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a planurilor 
și programelor de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial, de a 
Intîmpina cu noi și remarcabile fapte 
de muncă Congresul al XIV-lea al 
partidului, sporind contribuția fie
cărui județ ia progresul general al 
patriei, la creșterea necontenită a 
nivelului de trai și a gradului de ci
vilizație al întregului popor.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE 
A POPORULUI ROMĂN

Marea sărbătoare națională a poporului român — aniversarea revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 — a prilejuit, in continuare, desfășurarea, peste hotare, 
a unor manifestări in cadrul cărora au fost puse in evidentă semnificațiile 
profunde ale evenimentului care a deschis calea vieții libere, indepen
dente a patriei noastre, realizările remarcabile ale României obținute in 
acești 45 de ani și. cu precădere, in perioada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind in fruntea destinelor 
tării noastre a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu. în cadrul mani
festărilor dedicate istoricului eveniment aniversat este, totodată, reliefată 
politica internațională a României socialiste dedicată edificării păcii, înțe
legerii și colaborării in vederea progresului întregii lumi.

MOSCOVA. — La Moscova se des
fășoară „Zilele filmului românesc", 
manifestare cultural-artistică dedica
tă celei de-a 45-a aniversări a actului 
istoric de la 23 August 1944.

în alocuțiunile rostite la manifes
tarea inaugurală au fost evocate 
semnificațiile zilei de 23 August, 
marile succese ale poporului român 
pe calea edificării orînduirii socia
liste, in special după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. A fost evocat 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre România și U.R.S.S., 
în context fiind reliefată conlucrarea 
fructuoasă dintre cineaștii români și 
sovietici.

La festivitate au participat repre
zentanți ai M.A.E., ai Comitetului 
de Stat pentru Cinematografie, ai 
altor instituții centrale sovietice, al 
Comitetului de partid și Sovietului 
orășenesc Moscova, oameni de cul
tură, critici de artă, cadre universi
tare. ziariști, un numeros public, 
precum și delegația de cineaști ro
mâni aflată la Moscova cu ocazia a- 
cestei manifestări.

în deschiderea „Zilelor filmu
lui românesc", la cinematograful 
„Moskva". din capitala sovietică, a 
fost prezentat filmul artistic ..Ma
ria și Marea", care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

SOFIA. — La Sofia a avut loc o 
adunare festivă organizată de Comi
tetul Orășenesc Sofia al P. C. Bul
gar, Consiliul Popular al Capitalei și 
Asociația de prietenie bulgaro-ro- 
mână. .. „

în cuvîntările rostite, Vasil Ța- 
nov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și ambasadorul țării noastre la So
fia au subliniat importanța istorică 
a actului de la 23 August 1944, con
tribuția adusă de România la înfrîn- 
gerea definitivă a fascismului, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
a unei părți din Austria. Au fost 
prezentate pe larg transformările 
revoluționare care au avut loc în 
viata societății românești în ănii 
construcției socialismului, în mod 
deosebit înfăptuirile istorice înre
gistrate după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Au fost puse tn evidență relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Bulgaria, care, pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, se dezvoltă rodnic.

La cinematograful „Mlada Gvar- 
dia" din Sofia s-a deschis „Săptă- 
mina filmului românesc". Au parti
cipat personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, membri al corpului di
plomatic. un numeros public. A fost 
prezentat în premieră filmul „Ia- 
cob“.

BERLIN — La cinematograful 
..International" a avut Ioc o gală a 
filmului românesc. Au participat 
Horst Pehnert. adiunct al ministru’ui 
culturii, reprezentanți ai Ministerului 
de Externe, oameni de cultură și 
artă, redactori ai publicațiilor berlî- 
neze și de la radio și televiziune, un 
numeros public.

Sub auspiciile Societății pentru 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
„Urania". în oraspl Potsdam s-a des
fășurat o manifestare festivă. în ex
punerea prezentată a fost reliefată 
semnificația istorică a evenimentelor 
de la 23 August 1944. au fost evi
dențiate succesele remarcabile obți
nute de poporul român în toate do
meniile de activitate. în anii con
strucției socialiste. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R.. cînd 
în fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu.

A fost deschisă expoziția docu
mentară de fotografii „Culorile Bucu- 
reștiului". care ilustrează impetuoasa

O NOUA RUNDA de consul
tări. Jan Eliasson, reprezentant 
personal al secretarului general al 
O.N.U. pentru negocierile dintre 
Iran și Irak, a inițiat la Geneva o 
nouă rundă de consultări „cu ca
racter tehnic" între delegați ai 
celor două țări, in perspectiva 
apropiatei reuniuni la nivel înalt a 
statelor nealiniate. In cursul acestei 
reuniuni, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va 
avea consultări cu miniștrii de ex
terne ai Iranului și Irakului.

DEZBATERILE CONSILIULUI 
DE SECURITATE al O.N.U. asu
pra Namibiei s-au încheiat cu con
cluzia că obstacolele ridicate de 
R.S.A. în calea procesului de inde
pendență a poporului namibian 
trebuie grabnic înlăturate. Partici- 
panții au cerut aplicarea strictă a 
prevederilor Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate și pregătirea 
de alegeri libere în Namibia, ca 
un pas decisiv în procesul de inde
pendentă a acestui teritoriu.

EVENIMENTELE TRAGICE DIN 
LIBAN provoacă o serioasă în
grijorare în Uniunea Sovietică 
— se arată într-un mesaj al 
ministrului sovietic de externe. 
E. Șevardnadze. adresat secretaru
lui general al O.N.U.. Javier Perez 
de Cuellar. Se exprimă speranța.că 
secretarul general al O.N.U. va în
treprinde eforturi active pentru a 
contrihiii la reglementarea politică 
a conflictului din Liban.

GRECIA A ADRESAT STATE
LOR UNITE O NOTA DE PRO
TEST în legătură cu încălcarea de 
către avioane militare americane a 
spațiului său aerian în regiunea 
insulei Creta. în notă se precizea
ză că este vorba de două cazuri 
de violare a frontierei tării de că
tre patru avioane de vinătoare a- 
mericane. 

dezvoltare urbanistică a Capitalei șl 
a fost prezentat filmul „România — 
tară în plină dezvoltare".

Au participat reprezentant! ai con
ducerii regionale a P.S.U.G.. ai con
ducerii Societății „Urania". oameni 
de cultură, ziariști, un numeros 
public.

PRAGA. — Sub auspiciile Frontu
lui Național din H.S. Cehoslovacă, 
ale organelor de partid si de stat 
regionale din Cehia de vest, in o- 
rașul Plzen a avut loc o adunare 
festivă, la care a participat un 
numeros public.

în alocuțiunile rostite au fost e- 
vidențiate semnificația victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă de la 23 August 1944 în viata po
porului român, succesele remarcabi
le obținute de țara noastră, sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
In edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în orașele Bmo și Banov, dele
gații ale organelor locale de partid 
și de stat, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă și obștești au de
pus coroane de flori la monumen
tele eroilor români, adueînd. și pe 
această cale, un omagiu memoriei 
ostașilor români care și-au jertfit 
viata în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocupația fas
cistă. La ceremoniile depunerii de 
coroane au fost prezenți membri ai 
conducerii organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă, 
luptători antifasciști cehoslovaci, ge
nerali ai Armatei populare ceho
slovace.

în cadrul manifestărilor dedicate 
In Cehoslovacia marcării actului is
toric de la 23 August 1944. la Muzeul 
literaturii cehe „Strahov", din Pra- 
ga, a fost organizată o seară de 
muzică românească și cehă.

VARȘOVIA. — în sala de festivi
tăți a Bibliotecii voievodale din ora
șul Piotrokow-Trybunalski a fost 
organizată o adunare festivă.

în alocuțiunile rostite, Stanislaw 
Kolosa, primul-secretar al Comite
tului voievodal al P.M.U.P., și am
basadorul țărif noastre au evocat 
marile realizări ale poporului român 
In făurirea noii orînduiri socialiste, 
succesele remarcabile obținute în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, îndeosebi in peri
oada de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., de c|rțd în fruntea parti
dului și statulilî se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul evenimentului aniver
sat, a fost vernisată, de asemenea, o 
expoziție de carte românească, la 
loc de cinste fiind prezentate opere 
din gîndirea social-politică și filozofi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Au fost prezen
tate, de asemenea. în cadrul expo
ziției, lucrări- ce oglindesc trecutul 
istoric și de cultură al poporului 
român.

La muzeul din localitate a fost 
vernisată, totodată, expoziția „Româ
nia — azi".

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

BUDAPESTA. — O coroană de 
flori a fost depusă din partea am
basadei țării noastre la cimitirul 
ostașilor români din Budapesta. în 
semn de cinstire a memoriei celor 
11 000 de eroi ai armatei române, 
care, în anii celui de-al doilea 
război mondial, și-au jertfit viata în 
marile bătălii pentru eliberarea ca
pitalei ungare.

Coroane și jerbe de flori au fost

AGENȚIILE de presa
- pe scurt

TANZANIA SE PRONUNȚA ÎN 
FAVOAREA EXTINDERII CO
OPERĂRII economice regionale și 
bilaterale între țările în curs de 
dezvoltare ca o modalitate de re
glementare durabilă a dificultăți
lor cu care se confruntă ele. a de
clarat ministrul tanzanian de ex
terne. Benjamin Mkapa. Singu
ra cale de a depăși greutățile pe 
care le întîmpină țările în curs de 
dezvoltare, a spus el, o constituie 
cea a eforturilor comune orienta
te în direcția instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

ARESTĂRI. Președintele celei 
mai mari organizații sindicale din 
S.U.A.. A.F.L.O.—C.I.O.. președin
tele Sindicatului Unit al minerilor 
și alți 15 lideri sindicali americani 
au fost arestați de politie in 
cursul unei demonstrații de solida
ritate cu minerii americani în gre
vă, organizată la Richomond (Vir
ginia). De la declanșarea grevei 
minerilor din statul Virginia. în 
sprijinul revendicărilor lor cu 
privire la îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de trai, autorită
țile au arestat peste 2 500 de per
soane participante la acțiunile de 
solidaritate cu greviștii.

DECLARAȚIE. Ministrul egip
tean al afacerilor externe. Esmat 
Abdel Megid. a declarat că vii
toarea reuniune la nivel înalt a 
țărilor nealiniate va acorda, pe a- 
genda sa. un loc important proble
melor privind conflictul din Liban 

depuse, de asemenea, din partea 
ambasadei țării noastre și la alte 
peste 20 de monumente ce amintesc 
jertfa supremă a eroilor români pe 
teritoriul Ungariei.

TIRANA — La Ambasada Româ
niei din Tirana a fost organizată o 
conferință de presă, în cadrul căreia 
au fost înfățișate rolul Partidului 
Comunist Român in înfăptuirea 
actului revoluționar de la 23 August 
1944, contribuția României la vic
toria asupra Germaniei hitleriste. 
Au fost evocate, de asemenea, 
marile realizări obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, cu precăde
re după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., rolul fundamental al pre
ședintelui României la edificarea 
unei lumi a păcii și colaborării. Au 
fost subliniate, în context, relațiile 
de prietenie tradițională și colabora
re politică, economică și culturală 
dintre România și Albania.

Expoziția de carte românească 
deschisă cu același prilej a prezen
tat, la loc de cinste, opere din 
gîndirea social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au fost expuse, 
de asemenea, lucrări din opera ști
ințifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

La manifestări, care s-au bucurat 
de succes, au participat reprezen
tanți ai M.A.E., ai Agenției Tele
grafice Albaneze, ai Radioteleviziu- 
nii și cotidianelor centrale.

PHENIAN — La Centrul cinema
tografic internațional din Phenian a 
fost inaugurată „Săptămîna filmului 
românesc". în alocuțiunile rostite au 
fost reliefate importanța actului de 
la 23 August 1944, marile realizări 
obținute de România socialistă în 
toate domeniile de activitate. Tot
odată, a fost subliniat cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, care 
au la bază înțelegerile convenite în 
cursul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

La clubul „Steaua roșie" al Mi
nisterului Forțelor Armate al R.P.D. 
Coreene a fost organizată o adunare 
festivă.

în luările de cuvint s-au relevat 
importanta actului istoric de la 23 
August 1944, succesele remarcabile 
obținute de România în anii con
strucției socialiste și, mai ales. în 
perioada de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. De asemenea, 
au fost scoase în evidență princi
piile politicii externe a tării noas
tre, inițiativele României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
linia realizării dezarmării, păcii șl 
progresului în lume.

HAVANA. — La Havana a avut 
loc o manifestare a prieteniei 
româno-cubaneze, organizată de Di
recția națională a Comitetelor de 
apărare a revoluției (C.D.R.). Au 
luat parte Armando Acoree Acosta, 
coordonatorul național al C.D.R., 
membri ai Direcției Naționale, un 
numeros public.

Un miting consacrat aceluiași eve
niment s-a desfășurat la Cooperati
va agricolă de producție „10 Octom
brie", din provincia Sancti Spiritus. 
Au participat Leonel Soto, vicepre
ședinte al Asociației naționale a mi
cilor producători (A.N.A.P.), repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

HANOI. — La Hanoi a avut loc o 
Intîlnire cu reprezentanți ai presei 
centrale, radioului și televiziunii. 
Uniunii Ziariștilor și ai altor uniuni 
de creație din capitala vietnameză.

în alocuțiunile rostite au fost puse 
In evidență semnificația istorică a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, realizările obținute de poporul 
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate sub con
ducerea nemijlocită a tovarășului 

și din Orientul Mijlociu. El a a- 
rătat că datoria externă a țărilor 
în curs de dezvoltare va constitui 
tema centrală a reuniunii, alături 
de chestiuni politice majore, cum 
sînt independența Namibiei și une
le probleme regionale.

PRECIZARE. R.P. Chineză se 
opune creării de baze militare 
străine în oricare tară din lume — 
a declarat un purtător de cuvînt al 
M.A.E. chinez. Purtătorul de 
cuvînt a făcut această precizare la 
o conferință de presă, răspunzind 
unei întrebări privind eventualita
tea instalării unor baze navale a- 
mericane în Singapore.

CONVORBIRI. La Addis Abeba 
ț-au încheiat primele convorbiri 
dintre reprezentanți ai noului gu
vern sudanez și ai forțelor insur
gente sudaneze consacrate solu
ționării pe cale pașnică a situației 
din sudul tării și instaurării păcii 
interne. Părțile au convenit să 
mențină un contact permanent și 
să organizeze o nouă întilnire. la 
o dată ce va fi convenită ulte
rior.

SPRIJIN. Președintele Argenti
nei. Carlos Menem, a subliniat că 
tara sa se pronunță cu fermitate 
pentru respectarea principiilor 
autodeterminării și neamestecului 
în problemele interne. Referin- 
du-se la criza din Panama, el a 
reafirmat sprijinul guvernului 
argentinian față de eforturile în

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al PartiduLui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, perspectivele de dezvoltare so- 
cial-economică a țării noastre.

Au participat Pham Can To, șeful 
Secției relații internaționale a C.C. 
al P. C. din Vietnam, reprezentanți 
ai ministerelor de externe, culturii 
și construcțiilor.

ULAN BATOR. — Sub egida 
„Asociației de prietenie Mongolia — 
România", la Ulan Bator a avut loc 
o adunare festivă în cadrul căreia 
D. Bilegt, vicepreședintele Federa
ției organizațiilor de pace și priete
nie, și ambasadorul României la 
Ulan Bator au evidențiat semnifica
țiile evenimentului de la 23 August 
1944 și au prezentat pe larg succe
sele obținute de poporul român în 
construcția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Cu același prilej a avut loc o gală 
a filmului românesc.

Au participat Bugîn Dăjld, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, D. Țahplgan, șef de 
secție la C.C. al P.P.R.M., I. Adiibis, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Ulan Bator al P.P.R.M., activiști al 
C.C. al partidului, funcționari su
periori In M.A.E., membri ai „Aso
ciației de prietenie Mongolia—Româ
nia".

DHAKA — La Dhaka a avut loc 
o adunare festivă consacrată marcă
rii zilei de 23 August 1944. Au parti
cipat președintele Partidului Uni
tății Populare, Shamsul Arefin 
Khan, președintele Partidului Na
țional Republican, dr. Md. Zahir 
Khan, alți reprezentanți ai vieții 
social-politice și economice din 
Bangladesh.

Președintele Partidului Unității 
Populare a apreciat politica in
ternă șî externă a României, 
marile realizări obținute tn „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", subliniind că 
toate aceste realizări au fost posibile 
numai datorită personalității de ex
cepție și activității prodigioase a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. „în 
numele clasei muncitoare d>n Ban
gladesh — a subliniat Shamsul 
Arefin Khan — adresăm urările 
noastre de succes, multă sănătate șl 
fericire personală tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sintem puternic 
impresionați de hotărîrea cu care 
secretarul general al P.C.R. luptă 
pe plan teoretic și practic pentru 
construirea socialismului în Româ
nia".

ATENA. — în cadrul unei adunări 
omagiale desfășurate la Atena au 
fost evocate însemnătatea istorică a 
actului de la 23 August 1944, contri
buția Rofnâniei la infrîngerea defi
nitivă a fascismului. S-au relevat 
transformările profunde, marile 
realizări obținute de poporul român 
în diverse domenii, îndeosebi în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului.

Au fost evidențiate, totodată, po
litica externă activă și constructivă, 
în folosul păcii, dezarmării și coo
perării internaționale, promovată de 
România, contribuția țării noastre la 
soluționarea justă a marilor proble
me cu care se confruntă omenirea, 
la dezvoltarea relațiilor de coope
rare și înțelegere între statele din 
Balcani.

Au fost reliefate bunele relații 
existente între România și Grecia, 
rolul hotărîtor al întîlnirilor și în
țelegerilor la nivel înalt în dezvol
tarea și amplificarea acestor rapor
turi.

O expoziție de carte social-poli
tică a prezentat Ia loc de frunte vo
lumele din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărute în Gre
cia, precum și lucrări ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu traduse în limba greacă.

Au participat membri ai conduce
rilor partidelor politice elene, depu- 
tați, reprezentanți ai M.A.E., oameni 
de știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, zia
riști, membri ai Casei de cultură a 
prieteniei eleno-române.

(Agerpres)

treprinse de „Grupul celor opt" și 
negocierile care se desfășoară in 
cadrul O.S.A. in vederea degajării 
unei soluții politice la situația 
internă încordată din această tară.

PENTRU ÎNCETAREA EXPE
RIENȚELOR NUCLEARE FRAN
CEZE. Guvernul Republicii Fiji a 
reafirmat cererea pentru încetarea 
experiențelor franceze cu arme nu
cleare în atolul Mururoa din Pa
cific. Această poziție a fost ex
primată cu prilejul sosirii la Suva 
a nrimului-ministru al Franței, 
Michel Rocard.

„PROGRESS-M". În conformita
te cu programul de asigurare a 
funcționării în continuare a com
plexului orbital de cercetări știin
țifice „Mir". în Uniunea Sovietică 
a fost lansată nava automată de 
transport din noua serie „Pro- 
gress-M“, destinată operațiunilor 
de transport pentru o explorare e- 
ficlentă a stațiilor orbitale pilo
tate. In programul primului zbor 
se prevede verificarea sistemelor 
de bord în diferite regimuri și 
aducerea de materiale la bordul 
complexului „Mir".

FESTIVAL. Primul festival al 
filmului din R.P. Chineză se va 
desfășura Ia Beijing, în perioada 
21—27 septembrie. Vor fi prezen
tate peste 20 de filme artistice de 
lung metraj, filme de desene ani
mate, documentare tehnico-științi- 
fice.

PLOI TORENȚIALE. Cel puțin 
îl persoane și-au pierdut viața în 
regiunea Kairuan. din centrul Tu
nisiei. ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile torențiale care 
s-au abătut în ultimele zile asupra 
acestei părți a teritoriului tu
nisian. Pierderi materiale impor
tante s-au înregistrat, de asemenea, 
în regiunea Sfax, din sudul țării.
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