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PROCESUL REVOLUȚIONAR 

Șl ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI
„Să facem legămînt, dragi tovarăși, la a 45-a aniversare a victoriei 

revoluției de eliberare socială și națională, că vom acționa cu toată 
răspunderea pentru a asigura națiunii noastre - care de peste 2000 de 
ani se află pe aceste meleaguri - un loc demn, liber, de bunăstare și 
fericire în rîndul națiunilor libere ale lumii, în comunism!".

NICOLAE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist Japonez,

condusă de tovarășul Mitsuhiro Kaneko

într-o atmosferă de puternică 
vibrație patriotică, de profundă 
angajare revoluționară. într-o in
disolubilă unitate de voință si ac
țiune. poporul român a sărbătorit 
împlinirea a 45 de ani de la revo
luția de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă 
de la 23 August 1944. „în existența 
milenară a poporului nostru, arăta 
tovarășul Nicolae Ceausescu, revo
luția de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă 
de la 23 August 1944 reprezintă, 
s-ar putea spune, cel mai important 
eveniment, deschizind pentru prima 
oară calea unei adevărate libertăți 
și independente, a trecerii puterii 
in miinile poporului, care a asigu
rat înfăptuirea, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a nă
zuințelor intregii națiuni, făurirea 
celei mai drepte orinduiri — orin- 
duirea socialistă pe pămintul pa
triei noastre".

Oamenii muncii au sărbătorit 
această zi cu sentimentul datoriei 
împlinite, al mindriei profunde 
pentru mărețele înfăptuiri obținute 
în edificarea noii societăți, in dez
voltarea generală a patriei in anii 
socialismului si cu deosebire in 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului. în același 
timp, oamenii muncii din țara 
noastră au sărbătorit cea de-a 45-a 
aniversare a revoluției de elibe
rare socială si națională, antifas
cistă și antiimperialistă cu fermă 
încredere in viitor, in capacitatea 
națiunii noastre socialiste de a asi
gura ascensiunea neabătută a pa
triei pe noi trepte de progres și 
civilizație, spre minunatele orizon
turi deschise dezvoltării societății 
românești de documentele progra

matice pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

Sărbătorirea zilei de 23 August 
a evidențiat incă o dată, cu deose
bită forță, unitatea de nezdruncinat 
a intregii noastre națiuni in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
hotărirea tuturor cetățenilor patriei 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului, programele de dez
voltare economico-socială. Expre
sia cea mai înaltă a acestei uni
tăți de gindire și simțire a po
porului a reprezentat-o însuflețită 
adeziune, exprimată în multiple 
forme în cadrul manifestărilor 
sărbătorești ce au marcat acest 
moment jubiliar, la propunerea ca, 
la cel de-al XIV-lea Congres, to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reinvestit in suprema funcție de 
conducere in partid, aceasta con
stituind pentru toți oamenii mun
cii din țara noastră chezășia în
făptuirii neabătute a cutezătoare
lor obiective pe care țara și le 
propune in prezent și în perspec
tivă, a înaintării sale cu pași fermi 
spre piscurile civilizației socialis
te și comuniste.

Magistrala cuvîntare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea solemnă organizată cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă reprezintă un document 
politic de excepțională însemnăta
te, prin profunzimea analizei pro
cesului revoluționar inceput la 
23 August 1944, prin bogăția con
cluziilor de mare valoare princi
pială și practică pe care le cu
prinde pe baza examinării învă
țămintelor trecutului mai indepăr-

tat sau mai apropiat, prin perspec
tivele limpezi pe care le deschi
de înaintării societății pe drumul 
socialismului multilateral dezvol
tat.

Relevarea acestor Învățăminte, 
cunoașterea factorilor care au in- 
riurit pozitiv dezvoltarea societă
ții se dovedesc cu atit mai ac
tuale cu cit lumea contemporană 
străbate o etapă caracterizată prin 
fenomene de mare complexitate, 
din care nu lipsesc tendințele de 
a reveni la stări de lucruri isto
ricește depășite, de a eluda sau 
nesocoti lecții vii ale trecutului. în 
aceste împrejurări, cunoașterea 
experienței istorice, a concluziilor 
dezvoltării sociale iși sporește va
lențele active, devenind un ade
vărat indrumar al progresului, al 
luptei pentru dreptate și libertate, 
pentru bunăstare și independență. 
Asupra unora din aceste învă
țăminte vom stărui in materialul 
de față, urmînd ca în articole vii
toare să supunem atenției citito
rului alte idei și concluzii de mare 
valoare teoretică și practică din 
recenta cuvîntare a secretarului 
general al partidului.

Subliniind rădăcinile istorice a- 
dinci ale revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
meritul Istoric al Partidului Co
munist Român, care, în împre
jurările grele ale războiului, a ac
ționat cu întreaga sa forță și ca
pacitate pentru organizarea luptei 
împotriva dictaturii antonesciene 
și a ocupanților hitleriști, pentru 
realizarea unei largi unități a tu
turor forțelor realiste, patriotice,

CEAUȘESCU
naționale, în frunte cu clasa mun
citoare.

Realizind unitatea de voință și 
acțiune a poporului, partidul a 
trecut la înfăptuirea obiectivelor 
revoluției, triumful acesteia fiind 
asigurat prin lupta eroică a unită
ților militare, a- gărzilor muncito
rești patriotice’ care, cu sprijinul 
neprecupețit al întregului popor, 
au infrint incercările disperate ale 
hitleriștilor de a inăbuși insurecția 
armată, au eliminat in citeva zile 
de pe un vast teritoriu prezența 
trupelor naziste. în acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a stă
ruit asupra faptului că răsturnarea 
forțelor reacționare aflate la pu
tere, alungarea cotropitorilor de pe 
pămintul sacru al țării nu s-au 
realizat de bună voie, ci prin luptă 
și jertfă, prin grele eforturi și-'sa-' 
criticii. Istoria a adus astfel un 
nou și puternic argument pentru a 

“demonstra că in orice împrejurare 
popoarele trebuie să fie pregătite 
spre a-și cuceri și apăra indepen
dența, pentru a-și croi o viață li
beră, de sine stătătoare, pentru 
a-și orindui existența potrivit le
gitimelor lor interese.

înfățișind principalele momente 
și jaloane ale procesului revoluțio
nar. declanșat la 23 August 1944, 
evidențiind uriașele sarcini pe care 
și le-a asumat și le-a soluționat 
poporul in această perioadă, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
niază rolul determinant al parti
dului comunist în desfășurarea a- 
cestui proces unic și unitar, în 
realizarea obiectivelor fiecăreia 
dintre etapele sale. Partidul a des
fășurat din primele zile ale revo-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
25 eugust. la Snagov. delegația 
Partidului Comunist Japonez, con
dusă de tovarășul Mitsuhiro Kaneko, 
membru al Prezidiului Permanent, 
Șef al Secretariatului C.C. al P.C. 
Japonez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, din partea pre
ședintelui Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, Kenji 
Miyamoto, un cald mesaj de salut și 
cordiale felicitări cu ocazia aniver
sării a -45 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă, împreună cu urări de succes in 
întreaga activitate. Totodată, șeful 
delegației și-a manifestat satisfacția 
de a fi participat la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 23 
August și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de poporul ro
mân. sub conducerea partidului și a 
secretarului său general, in dezvol
tarea economico-socială a țării.

Mulțumind pentru mesaj și 
felicitările exprimate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn
dul său, tovarășului Kenji Miyamoto 
un salut călduros și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso

nală, de succese deosebite în întreaga 
activitate.

în timpul întrevederii au fost 
prezentate preocupările actuale și de 
perspectivă ale celor două partide. 
S-au evidențiat relațiile de solidari
tate. prietenie și strinsă conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Japonez, subli- 
niindu-se dorința de a se acționa 
pentru extinderea în continuare a 
acestor raporturi. în interesul reci
proc, al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării intre națiuni.

în cadrul schimbului de păreri in 
legătură cu aspecte actuale ale vie
ții politice mondiale, s-a relevat în
semnătatea deosebită a Declarației 
comune, adoptate în aprilie 1987. de 
conducătorii celor două partide, și 
a fost subliniată justețea aprecieri
lor din acest document privind ne
cesitatea întăririi luptei pentru 
dezarmare, crearea unui puternic 
front antinuclear și antiimperialist, 
pentru pace in întreaga lume.

Pornlndu-se de la faptul că si
tuația internațională continuă să se 
mențină gravă și complexă, s-a relie
fat importanța unirii eforturilor parti
delor comuniste și muncitorești, 
ale forțelor progresiste de pretutin
deni, ale tuturor popoarelor in 
lupta împotriva politicii imperialis
te și neocolonialiste. de exploatare, 
dominație și asuprire, forță si dictat, 
de amestec in treburile interne.

în cursul convorbirii a fost evi
dențiată necesitatea înfăptuirii unor 
pași reali in direcția dezarmării, a 
lichidării armelor nucleare, a tutu
ror armelor de distrugere in masă, 
precum și a desfășurării unor ac
țiuni hotărite pentru afirmarea unei 
politici noi, de pace, colaborare si 
respect al independentei naționale, 
soluționarea, prin tratative, a pro
blemelor litigioase dintre state, li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea linei noi ordini economioe mon
diale, asigurarea unui climat de 
destindere, securitate, Încredere si 
largă cooperare.

S-a subliniat importanța întăririi 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești, realizării unei noi 
unități, bazată pe egalitate și res
pect al independenței, pe dreptul 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia ipolitică și stra
tegia, corespunzător condițiilor 
concrete din fiecare țară, fără nici 
un amestec din afară.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Yasuo 
Ogata, membru al Prezidiului, șeful 
Secției Internaționale a C.C. al P.C. 
Japonez, Sakamoto Hideo, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. Japonez.

(Continuare în pag. a II-a)

Bogat raport
timp ce coloanele de demonstranți treceau prin 
tribunelor oficiale din București, din toate jude- 
țării, avind înscrise pe panouri, pancarte și care 

date semnificînd strălucitele succese

In 
fața 
țele 
alegorice 
obținute în toate domeniile în cinstea marii sărbători 
naționale, la vetrele cu foc continuu ale țării s-a ac
ționat fără răgaz, cu abnegație muncitorească și dă
ruire, cu înaltă conștiință patriotică, revoluționară.

Răspunzind prin fapte chemărilor și îndemnurilor 
adresate comuniștilor, întregului popor, de secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, to-

MINERII

muncitoresc
varășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
Adunarea solemnă din Capitală, consacrată aniver
sării a 45 de ani de la actul istoric din August 
1944, toate colectivele muncitorești prezente la datorie 
în zilele de 23 și 24 august raportează un bilanț bo
gat de realizări, se angajează cu toată hotărirea de 
a îndeplini exemplar angajamentele asumate în între
cerea socialistă pentru îndeplinirea planului pe în
tregul an pînă la Congresul al XIV-lea al partidului, 
adăugind astfel noi izbînzi în marea cunună de îm
pliniri a țării.

noi izbînzi în marea cunună de im-
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VALEA JIULUI. în atmosfera 
de puternică angajare muncito
rească. revoluționară, cu care co
muniștii, întregul popor intîmpină 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului s-au aflat la datorie 
și in zilele de 23 și 24 august, răs
punzind prin fapte inflăcăratei 
chemări de a da patriei cit mai 
mult cărbune. în toate minele și 
carierele din Valea Jiului s-a 
muncit cu multă însuflețire, în 
flux neîntrerupt. La Lonea, mină 
fruntașă pe țară, buna organizare 
și aprovizionare a producției și-au 
spus șl de această dată cuvintul. 
Minerii de aici și-au depășit pre
vederile de plan pe acest an cu 
aproape 23 000 tone cărbune. Și in 
zilele marii sărbători, toate for
mațiile de lucru și-au îndeplinit 
prevederile de plan, în frunte si- 
tuindu-se sectoarele 2, 4 și 5, care 
au raportat extragerea, peste pre
vederile de plan, a 400 tone căr
bune, cele mai bune rezultate 
fiind obținute de brigăzile conduse 
de minerii Grigore Mindruț. An
drei Antal, Anton Florea și Cornel 
Pilea. Cu multă hărnicie s-a lu
crat și în abatajele minelor Cîmpu 
lui Neag și Valea de Brazi, care 
ocupă locuri de frunte în mineri
tul Văii Jiului. De la Cimpu lui 
Neag, din subteran și din carieră, 
s-au extras peste plan 200 tone 
cărbune, iar de la Valea de Brazi 
150 tone. Alte însemnate cantități 

l de cărbune cocsificabil și energe-

tic au fost extrase din sectoarele 
minelor Paroșeni, Lupeni, Dilja și 
Bărbăteni, cinstindu-se cu noi 
fapte ale hărniciei măreața sărbă
toare națională a poporului nostru. 
(Sabin Cerbu).

SUCEAVA. Zilele de 23 și 24 
august au fost zile de intens efort 
creator și pentru minerii suceveni. 
Acționînd cu hotărirea fermă de 
a-și spori contribuția la asigurarea ■ 
bazei de materii prime a țării, ei 
au reușit să înscrie adevărate per
formanțe. în cronica întrecerii so-

adaugă la re- 
obținute pînă 
loc de cinste 
la data de 21 
la producția- 

ale anului. în 
de

cialiste. Acestea se 
zultatele deosebite 
acum, între care la 
se află îndeplinirea, 
august, a planului 
marfă pe 8 luni : 
frunte s-au aflat și de această 
dată minerii de la sectorul Dealu 
Negru, care au extras suplimentar 
100 tone minereu. Cu depășiri la 
fel de substanțiale, de 100 tone și, 
respectiv, 70 tone minereu cupri
fer, îi urmează brigăzile de la 
mina Leșu Ursului. Rezultate deo
sebite au obținut și lucrătorii sec
torului Arșița al minei Vatra Dor- 
nei, care au extras în plus 100 
tone minereu. (Sava Bejinariu).

ENERGETICIENII
PORTILE DE FIER I SI II. 

„Fiecare turbină — folosită la ca
pacitatea maximă !“. Sub acest 
mobilizator îndemn și-au desfășu
rat activitatea in zilele de 23 și 24 
august energeticienii de la Porțile 
de Fier I și Porțile de Fier II. In 
toate locurile 
schimburile s-au 
dine și disciplină, 
realizări, care au 
presionant bilanț.

— Puternic mobilizați de chemarea 
secretarului general al partidului 
de a realiza sarcinile de plan pe 
cele 8 luni pină la 23 August și pe 
întregul an pînă la Congresul al 
XIV-lea al partidului — ne spune 
inginerul Pătru Păun, directorul 
întreprinderii Electrocentrale Por-

de muncă, unde 
succedat în or- 
consemnînd noi 
Întregit un im-

file de Fier —, energetîcienil noș
tri au găsit, prin afirmarea mai 
puternică a inițiativei și gîndirii 
creatoare, importante resurse de 
creștere a producției, prin menți
nerea în perfectă stare de func
ționare a celor 14 hidroagregate 
din cele două centrale electrice, 
reducerea cu pînă la 45 de zile a 
perioadelor de revizii planificate, 
eliminarea pierderilor de orice na
tură și obținerea unor economii 
cit mai importante la consumul 
propriu de energie electrică.

încă de la 2 august, energetl- 
cienii de aici au raportat realiza
rea integrală a sarcinilor de plan 
pe 3 ani și 8 luni din actualul cin-
(Continuare in pag. a IV-a)

Am sărbătorit împlinirea 
a 45 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimperialis
tă intr-un climat de însu
flețire și mobilizare pen
tru realizări remarcabile 
in muncă, in toate dome
niile de activitate. Docu
mentele pentru Congresul 
al XIV-lea al partidului, 
dezbătute de întregul 
partid și popor, deschid 
noi orizonturi, mărețe, 
construcției socialiste cu 
poporul, pentru popor. în 
coloanele marii de
monstrații din Capitală — 
strălucită expresie a uni
tății poporului in jurul 
partidului, al secretarului 
său general — au raportat 
realizările lor, cu firească 
mindrie patriotică, oame
nii muncii, eroicii __ _____  ___ ,____ ___ ___
structori ai socialismului, crete. încă n-am trecut, cu 

vaporul, pe sub noul pod 
de la Cernavodă, așa de 
mult funcțional și de mă
reț, dar am văzut cu cită 
pricepere, cu ce perfecțiu
ne de calcul, cu ce putere 
de concepție și execuție 
tehnică și cu cîtă conștiin
ciozitate se așezau, mili
metric, grinzi de zeci șl

țătoare de spirit — încerc 
a măsura cită cunoaștere 
și cit talent, cită știință și 
cită muncă, efort' nepre
cupețit se află înglobate in 
ele, cită conștiință s-a 
cheltuit și întruchipat in 
executarea unui atare act

zeci de tone, pe niște pi
cioare cu capul in T, la o 
inălțime amețitoare dea
supra valurilor danubiene, 
și ele parcă1 mirate, in în
volburarea lor, de-atîta 
îndrăzneală, dibăcie și ști
ință umană.

TREPTE
SPRE VIITOR

de punere în relație a su
biectului magnific al gîndi
rii, al imaginației cu pre- 

con- dicatul înfăptuirii lui con-
O VA UI. Ivi j. CIL O w ClU-lljlll Li r LXI 
înfăptuitorii marilor opere 
și ctitorii ale acestei 
epoci.

De cite ori privesc o 
mare realizare umană — o 
operă de arhitectură, o 
sculptură impresionantă, 
o lucrare de mare utilita
te obștească, o producție 

^artistică încintătoare, inăl-

Aceste Impresionante 
realizări aii rezultat, șl vor 
rezulta totdeauna, din 
țelegerea științifică a 
cesității creșterii, tot 
puternice, a cercetării 
ințifice în toate sectoarele 
cunoașterii. Cu deplin te
mei arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că nu
mai pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii uni
versale se poate asigura 
înfăptuirea neabătută a

în- 
ne- 
mai 
ști-

planurilor și programelor 
de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare conti
nuă a patriei noastre pe 
noi culmi de progres, de 
creștere continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual al poporului. 
Iată cuprins aici tot ade-

• vărul privind rolul cu
noașterii în existența oa
menilor, a poporului, a 
țării.

Cunoașterea, știința, teh
nica, o cirmuire politică 
generoasă și umanistă, ini
țiativa, îndrăzneala, price
perea, calculul, toate 
concură și trebuie să se 
îmbine și armonizeze In 
fenomenul numit creativi
tate, Fenomen pe care 
România, de un sfert de 
veac. îl trăiește din plin, 
cu o vigoare și cu o rodni
cie neintilnite in istorie. 
Filozofii spun : conștiința 
este soarele care dezvăluie 
omului de geniu lumea. Și, 

. fără trufie, am putea spu
ne că, în epoca pe care o 
trăim, conștiința este în
sușirea, apanajul oricărui 
om român dornic șl vred
nic a-și construi un habi-
(Continuare în pag, a II-a)^
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Impresionantele demonstrații din Capitală și din toate județele țării
PUTERNICĂ EXPRESIE A UNITĂȚII DE NEZDRUNCINAT ÎN JURUL PARTIDULUI, 

AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii coloanelor sărbătorești : minări, demni, încrezători în viitorul lor și al țării pe care o făuresc. Foto : Sandu Cristian

Procesul revoluționar 
și învățămintele istoriei

(Urmare din pag. I) 
luției o intensă și vastă activitate 
politico-organizatorică pentru în
tărirea nndurilor sale, pentru 
stringerea legăturilor cu clasa 
muncitoare, cu țărănimea și inte
lectualitatea, pentru consolidarea 
organizatorică a mișcării de tine
ret, sindicale și de femei, a altor 
organizații patriotice și democrati
ce. Pe această bază, partidul a 
putut organiza și conduce ample 
bătălii politice, în cadrul cărora au 
fost înfrinte încercările cercurilor 
reacționare de a stăvili mersul 
înainte al prefacerilor revoluționa
re, asigurîndu-se mărețele biruințe 
ce au dus la înlăturarea de la pu
tere a claselor exploatatoare, la 
cucerirea întregii puteri politice 
de către clasa muncitoare și aliații 
săi, trecerea la edificarea orindui- 
rii noi, socialiste.

Pe acest drum, în desfășurarea 
vastului proces revoluționar din 
tara noastră, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Congresul al 
IX-lea al partidului a .reprezentat 
un moment hotărîtor pentru fău
rirea cu succes a socialismului în 
România. Forumul comunist din 
iulie 1965 a realizat o amplă ana
liză a primei etape a construcției 
socialiste în țara noastră, o exami
nare riguros științifică a succese
lor obținute în acest răstimp, a 
greșelilor și neajunsurilor care 
s-au manifestat, incorsetînd gin- 
direa vie a - partidului, limitînd 
afirmarea deplină a potențialului 
creator al națiunii. Ideile și prin
cipiile formulate la Congresul al 
IX-lea au făcut să pătrundă in 
toate compartimentele vieții so
ciale un suflu înnoitor, un aer 
proaspăt, abordări creatoare, origi
nale. punîndu-se capăt dogmatis
mului și conservatorismului, mi
metismului in gîndire și acțiune, 
inlăturîndu-se teoria ..modelului 
unic" în dezvoltarea operei de edi
ficare a noii societăți. Congresul al 
IX-lea a statuat dreptul partidului 
de a-si fundamenta de sine stătă
tor strategiile politice, planurile de 
dezvoltare economico-socială, apli- 
cînd legitățile general-valabile la 
condițiile concrete ale țării. Foru
mul comunist din iulie 1965 a des
chis calea unei gîndiri cu adevă
rat revoluționare, a inaugurat un 
răstimp în care, redîndu-se clasei 
muncitoare, ponorului român Încre
derea in puterile și în resursele lor 
de creație istorică, s-au elaborat 
cutezătoare programe de acțiune 
revoluționară, de dezvoltare multi
laterală a patriei. asigurindu-se 
dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție, a tuturor sectoarelor 
de activitate, așezindu-se trainice 
temelii continuei întăriri a inde
pendenței si suveranității patriei. 
Toate aceste realizări dau o stră
lucită confirmare justeții politicii 
partidului, conferă legitimitate is
torică exercitării rolului său de 
forță politică conducătoare a pro
cesului revoluționar de construire 
a societății socialiste.

în același timp, retrospectiva is
torică învederează, așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că nu
mai în condițiile în care partidul 
comunist își păstrează principiile 
de bază, revoluționare si rămine 
partid al clasei muncitoare poate 

să-și îndeplinească în bune con
diții misiunea istorică pe care si-a 
asumat-o. Rememorind momente de 
istorie fierbinte în care membrii 
partidului au dovedit prin fapte de 
eroism, prin luptă cu arma în mi
nă spiritul revoluționar ce îi însu
flețea. secretarul general al parti
dului a cerut să nu se uite nici un 
moment că procesul revoluționar 
— și deci și lupta revoluționară — 
nu s-a încheiat și nu se va încheia 
niciodată, că în permanentă parti
dul trebuie să acționeze ca un 
partid revoluționar.

„Pornind de Ia faptul că clasa 
muncitoare are misiunea is
torică a făuririi unei noi orin- 
duiri sociale, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. partidul co
munist, partidul clasei muncitoare, 
trebuie să fie și să rămină întot
deauna partidul muncitorilor, parti
dul revoluționar, care să conducă 
în mod științific clasa muncitoare 
în realizarea obiectivelor sale 
Această apreciere a secretarului 
general al partidului nostru iși spo
rește cu atit mai mult valoarea 
principială și practică astăzi, eind 
cercurile reacționare, imperialiste 
își intensifică activitatea împotriva 
țărilor ■ socialiste, depun susținute 
eforturi pentru destabilizarea situa
ției politice din aceste state, inclu
siv prin propagarea cerinței ca 
partidele comuniste să renunțe la 
rolul lor politic conducător în so
cietate. să împartă puterea cu 
alte forte politice, să-și diminueze 
unele dintre funcțiile și atribuțiile 
ce le au in societate.

Sfera problematicii supuse ana
lizei în cuvintarea secretarului ge
neral al partidului la Adunarea 
solemnă organizată cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă si antiimperiaiis- 
tă este larg cuprinzătoare. In ca
drul ei se impune atenției, prin 
marea actualitate a concluziilor ce 
s-au desprins, analiza consacrată 
împrejurărilor istorice in care s-a 
declanșat cel de-al doilea război 
mondial, moment de la care 
se vor împlini în aceste zile cinci 
decenii. în acest context, secretarul 
general al partidului a relevat 
faptul că declanșarea celei mai 
pustiitoare conflagrații pe care a 
cunoscut-o istoria s-a datorat in
staurării hitlerismului la putere in 
Germania și a dictaturilor fasciste 
in alte țări, precum și poli
ticii revanșarde, aspirației spre 
dominația mondială a Germa
niei naziste. în acest context, 
apare limpede adevărul că pre
tențiile agresive ale Reichului na
zist, ale statelor fasciste și revi
zioniste, încălcarea repetată a tra
tatelor de pace de către ele n-au 
întîmpinat de la început riposta 
fermă cuvenită, rezistența unită a 
forțelor progresiste și democratice, 
a popoarelor. Această atitudine a 
reprezentat o adevărată primă de 
încurajare pentru hitlerism, care 
și-a sporit continuu pretențiile, de- 
clanșind o criză politică după alta, 
punind popoarele in fața unor fapte 
împlinite. Marile puteri nu au 
reacționat cu fermitatea necesară, 
au ajuns la compromisuri și înțele
geri pe seama altor țări și popoare 
față de care nu și-au respectat in 
nici un fel angajamentele interna

ționale asumate. Evidențiind acest 
fapt, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază concluzia potrivit căreia 
în orice împrejurări istorice popoa
rele nu trebuie să se bazeze pe pro
misiuni abstracte, de departe, ci pe 
forțele proprii, pe conlucrarea și 
solidaritatea cu vecinii lor cei mai 
apropiați, de care ii unesc străvechi 
legături istorice și un destin comun. 
Țările mici și mijlocii din centrul, 
estul și sud-estul Europei au fost 
lăsate, practic, la discreția Germa
niei naziste și a sateliților săi. în 
aceste împrejurări, o influență ne
gativă asupra situației internațio
nale a avut-o încheierea acelor în
țelegeri și pacte care, modificind 
practic raportul de forțe pe arena 
europeană, au ușurat realizarea 
planurilor agresive ale Reichului 
nazist.

însemnătatea deosebită a aprecie
rilor secretarului general a! parti
dului cu privire la condițiile de
clanșării celui de-al doilea război 
mondial apare intr-o și mai pu
ternică lumină dacă se are in ve
dere faptul că în zilele noastre 
omenirea este confruntată cu gra-^ 
ve probleme, intre care Și aceea 
a pericolului unei conflagrații 
mondiale nimicitoare, datorită 
uriașei acumulări de armament, 
îndeosebi nuclear. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat faptul 
că, în trecut, lipsa de unitate a 
mișcării muncitorești, a forțelor 
progresiste de pretutindeni, politi
ca de cedări, compromisuri și con
cesii față de pretențiile agresive ale 
fascismului au reprezentat tot atitea 
condiții ce au favorizat înfăptuirea 
acestor pretenții, incurajind agre
siunea și războiul. „Trebuie să nu 
uităm in nici o împrejurare în
vățămintele istoriei, arăta secreta
rul general al partidului, care ne 
arată că tocmai lipsa de unitate 
in mișcarea muncitorească, între 
tortele progresiste a ușurat in
staurarea dictaturii fasciste in 
Germania și in alte țări, a dus 
Ia izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial". De aceea, invă- 
țind din aceste lecții, popoarele 
lumii sint chemate astăzi să-și 
unească forțele intr-un larg și cu
prinzător front al păcii, capabil să 
determine triumful unei noi gin- 
diri politice, să asigure salvgar
darea păcii, a viitorului planetei 
noastre.

La a 45-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, po
porul român este angajat cu toate 
forțele in opera de dezvoltare eco
nomico-socială, acționind cu exem
plară abnegații pentru Înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
întărind necontenit unitatea sa in 
jurul partidului — .-uriaș izvor de 
forță și tărie, chezășie a infăptui- 
rilor prezentului și viitorului. Așa 
cum se subliniază în telegramele 
adresate in aceste zile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei răs
pund prin fapte vibrantului indemn 
adresat de secretarul general al 
partidului de la tribuna Adunării 
solemne de a se acționa cu toată 
răspunderea spre a se asigura na
țiunii române un loc demn, liber, 
de bunăstare și fericire in rindul 
națiunilor lumii.

CONSTANTA

Țara
Portretul țării și al oa

menilor ei, in anul Con
gresului al XIV-lea al 
partidului și-n anul celei 
de-a 45-a aniversări a ac
tului istoric de la 23 Au
gust 1944, trebuie privit, in 
primul rind, cu ochii su
fletului. Numai așa poți în
țelege in profunzime ma
jorele sale semnificații, nu
mai așa poți percepe pe 
deplin diferențele canti
tative și calitative exis
tente pe toate planurile, 
unele ca de la cer la pă
mânt, intre România din 
trecutul nu prea îndepăr
tat și România prezentu
lui.

Portretul României de 
azi, al României socialiste 
— țară in plin avint spre 
progres și civilizație — 
l-au făurit și il făuresc zi 
de zi, ceas de ceas, pe vo
lute mereu ascendente, fiii 
patriei, sub conducerea 
partidului și a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Urmând 
traiectele al căror punct 
cardinal este Congresul al 
IX-lea, precum și celelalte

în oglinda lui August
congrese ale partidului care 
au urmat, oamenii acestei 
țări, liberi și independenți, 
au devenit făurarii unui 
măreț ev de istorie nouă 
pe plaiul străbun.

Modelindu-și țara, sco- 
țlnd-o tot mai mult cu fața 
la lumină și situind-o in 
rindul celor mai înaintate 
țări din lume prin aspira
țiile ei de pace, bunăstare 
și progres, constructorii 
României socialiste s-au 
modelat, in același timp, 
pe ei înșiși, devenind oa
meni tot mai înaintați, dor
nici de cultură, cu un vast 
orizont spiritual.

In anul celui de-al XIV- 
lea Congres al partidului 
și al celei de-a 45-a ani
versări a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia
listă, trăim într-o țară în 
care socialismul victorios 
se construiește cu poporul, 
pentru popor ; trăim într-o 
societate a democrației 
muncitorești-revoluționare, 
în care partidul este cen
trul vital al națiunii.

In cei 45 de ani de Isto

rie nouă, și îndeosebi de 
la Congresul al IX-lea în
coace, volumul producției 
industriale a crescut de 135 
de ori, cel al producției a- 
gricole de 10 ori, venitul 
național de 40 de ori. Sint 
cifre edificatoare, care pot 
să vorbească de la sine, 
fără nici un alt comenta
riu. Ele insă conțin o înaltă 

, și caldă încărcătură uma
nă ; pentru că, dincolo de 
latura lor strict statistică, 
sint puse în evidență în
făptuiri fără precedent, 
care au schimbat radical 
chipul țării, care au făcut 
să trăim azi intr-o Româ
nie modernă, civilizată. Pe 
harta țării au apărut și 
apar noi orașe, toate loca
litățile patriei — atit cele 
urbane, cit și cele rurale — 
se modernizează, sint cu
prinse in circuitul progre
sului și civilizației. S-au 
înălțat in acești ultimi ani 
mărețele și cunoscutele 
ctitorii logodite pentru tot
deauna cu viața, cu veșni
cia acestui popor : Canalul 
Dunăre — Marea Neagră 
și Canalul Poarta Albă — 

Midia — Năvodari, Trans- 
făgărășanul și metroul din 
Capitală, marile hidrocen
trale de pe Dunăre și sal
bele de hidrocentrale de 
pe riurile interioare, uria
șe combinate industriale, 
impresionante platforme de 
diverse profiluri, care asi
gură locuri de muncă pen
tru sute și sute de mii de 
oameni. Și incă un lucru 
de o deosebită semnifica
ție : prin rambursarea in
tegrală a datoriei externe, 
România, pentru prima 
oară in îndelungata și 
zbuciumata ei istorie, a de
venit total independentă, 
atit din punct de vedere 
economic, cit și politic !

In anul celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român țara, prin 
oamenii ei, se privește in 
oglinda mărețelor sale în
făptuiri. Iși vede chipul 
mai frumos, mai înfloritor 
ca niciodată. Este o izbin- 
dă de inestimabilă valoa
re a poporului, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român !

Dim. RACHICI

(Urmare din pag. I) 
lat, o țară și o viață nouă, 
așa cum le dorește, le vi- 
sează, le vrea. Pentru că, 
in fond, e vorba de sudu
ra indestructibilă dintre a 
ști și a face, dintre teo
rie și practică, dintre gin- 
dire și faptă. E vorba de 
acea unitate dialectică 
dintre a proiecta științific 
și a înfăptui cu ajutorul 
gindirii și al științei. Con
știința, în concepția parti
dului nostru, are un ca
racter revoluționar. Aceas
ta este marca ei esenția
lă : conștiință activă,- di
namică. indrăzneață. revo
luționară. Pentru că o con
știință statică este un 
nonsens, o lincezeală ste
rilă, o soră a morții. Ca 
factor de viață a spiritu
lui. conștiința solicită tre
zie, veghe permanentă, e- 
fort constant de adaptare 
la realitate, muncă și stră
danie, adesea grele, me
reu reînnoite, fără .odihnă 
in creuzetul vieții înaripa
te de verbele a gindi și a 
făptui. Cînd poposim pe 
barajul semicircular de la 
Vidrarp, oricit ne-ar fura 
mirabila priveliște, nu se 
poate să nu ne referim și 
Ia cei care au plănuit a- 
ceastă capodoperă a gin
dirii. științei, tehnicii ro

mânești. a dragostei de pa
trie a poporului nostru, 
pătrunși de dorința de a 
face din România socialis
tă țara care merită a sta 
mindră intre țările înain
tate ale lumii. Personal, 
ori de cite ori văd Statuia 
de la Vidraru, de cite ori 
privesc noile zidiri ale 
Bucureștilor complet reîn
noit, ori de cite ori vizi-

TREPTE SPRE VIITOR
tez un oraș pe care îl 
știam doar un tirg oare
care și-acum il aflu stră
lucitor de noutate, de 
funcționalitate și frumuse
țe mă gindesc la conști
ința oamenilor acestei 
vremi.

Și nu mai citez nici Su
ceava ori Craiova, Tg. Mu
reș, Constanta ori Brașov, 
ci Pașcani și Tg. Neamț, 
in preajma cărora am co
pilărit și ale căror așezări 
umane de atunci abia le 
ghiceam dintre bălării și 
delăsare. în general, se 
socotea că-i mai bine să 
nu se întimple nimic. 

„Dulcele farniente", traiul 
larvar, indolent țineau loc 
de conștiință. Așteptarea 
dezlegării baterilor cerului 
înlocuia știința, progresul, 
energia, voința și anihila 
entuziasmul constructiv. 
Era vremea Iui „lasă-mă- 
să-te-las“ sau a lui „e- 
bine-și-așa“...

Ne aflăm exact in latu
ra opusă a acestei concep

ții, a acestei conștiințe. 
Beneficiem de o conștiință 
dinamică, activă, revolu
ționară. Sintem pe cele 
mai febrile trepte ale ver
bului a face și a fi. In 
spiritul orientărilor parti
dului, ale secretarului său 
general, concepem con
știința ca un factor activ, 
o forță creatoare, revolu
ționară, ca pe o nevoie vi
tală, ca pe o propulsare 
spre viitorul cel mai bun, 
mai fericit. Știm și ve
dem cu toții că nu-i ușor. 
Simțim, toți, că mai sint 
greutăți pe care trebuie să 
le învingem, prin muncă. 

prin cunoaștere, prin a- 
plicarea în viață a celor 
mai noi cuceriri ale ge
niului uman. în urcușul a- 
cesta dificil spre piscurile 
mereu mai înalte, neînce
tat rivnite, intilnim și oa
meni slabi de cuget, care 
se mai trag pe margine, ia 
cite un adăpost mai călduț. 
„A fi revoluționar — 
arată tovarășul

Nicolae Ceaușescu —, a fi 
comunist inseamnă a fi 
întotdeauna în primele rin- 
duri ale luptei impotriva 
vechiului, a tot ce s-a pe
rimat și nu mai corespun
de noii etape de dezvolta
re, inseamnă a acționa cu 
toată fermitatea pentru 
promovarea noului, a spi
ritului și concepției revo
luționare în toate dome
niile de activitate !“.

Lumea se construiește 
cu cei harnici și curajoși, 
care resping egoismul inu
man.' care se dedică mun
cii conștiente, organizate, 
rodnice pentru toată ob

ștea națională. Viața o re
prezintă cel cu conștiință 
revoluționară. Și ori de 
cite ori mă intîmpină un 
sceptic, un dezabuzat care 
nu vede decit neajunsuri
le, care are conștiința cer
nită de himera cu zece 
guri din care împroașcă 
venin negru. îmi vine in 
minte o vorbă pe care 
Thales din Milet a rostit-o 
acum peste două milenii și 
jumătate : conștiința clară, 
răzbătătoare este podoaba 
și fericirea sufletului, așa 
după cum sănătatea este 
podoaba și fericirea trupu
lui. De cite ori vizitez un 
mare șantier, de cite ori 
trec prin lanurile de griu 
sau de floarea-soarelui, de 
cite ori urc pe șoselele 
montane făurite în acești 
ani, de cite ori ascult un 
concert, particip la o dez
batere științifică sau artis
tică, de cite ori citesc o 
carte bună despre ceea ce 
sintem noi. din veac și 
pină azi, îmi zic : iată 
treptele pe care urcăm in 
lumina viitorului, iată a- 
ripile cu care zburăm spre 
progres și spre omenie. 
Viitorul este al conștiințe
lor neadormite, așa cum 
viata stă în răsărirea soa
relui.

Dumitru ALMAȘ
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Marelui Erou al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceausescu
- devotamentul, dragosiea si recunoștința întregului partid J popor

Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele țării
Acum, cind sărbătorim mărețul 

jubileu al Augustului fierbinte 1944, 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BISTR1ȚA-NA- 
SAUD AL P.C.R., sîntem fericiți că 
putem da expresie. încă o dată, sa
tisfacției și deplinei adeziuni a co
muniștilor, a tuturor locuitorilor a- 
cestui înfloritor colt de țară față de 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu privire la realegerea dumnea
voastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. in supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, de către cel de-al XIV- 
lea Congres, fiind profund convinși 
că nu există garanție mai sigură a 
înaintării neabătute a tării pe calea 
socialismului și comunismului, a ri
dicării continue a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului 
decit aceea de a vă afla mereu in 
frunte, la cirma partidului și a tării, 
stegar neînfricat și cutezător al în
floririi în libertate, demnitate și 
pace a scumpei noastre patrii.

Și cu acest prilej facem legămint 
solemn în fața partidului, a dum
neavoastră și ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
spori prin muncă și creație, prin de
votament și hărnicie, tezaurul de 
strălucire și măreție al scumpei 
noastre patrii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAILA AL P.C.R. se ara
tă : însuflețiți de cele mai vibrante 
sentimente de nepieritoare recunoș
tință și nemărginită dragoste, co
muniștii, toți locuitorii, de pe stră
bunele plaiuri brâilene vă aduc, in 
acest moment istoric aniversar al 
mărețului act de demnitate naționala 
de la 23 August, un înflăcărat și înăl
țător omagiu și vă roagă să primiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
cele mai fierbinți urări de viață în
delungată și fericire, în deplină să
nătate și nesecată putere de munca 
spre a conduce cu aceeași statorni
că înțelepciune și clarviziune parti
dul, patria și poporul pe drumul lu
minos al comunismului.

Pentru imaginea profundelor 
transformări revoluționare din anii 
socialismului, aureolată de grandioa
sele înfăptuiri ale ultimilor 24 de ani, 
epocă luminoasă deschisă de cel 
de-al IX-lea forum al comuniștilor 
români, intrată pentru totdeauna in 
conștiința națională sub numele de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". comuniș
tii. toți oamenii muncii din județul 
Brăila își exprimă întreaga recunoș- , 
tință și cele mai vii mulțumiri, o da- ---- ------ “t-v; ~ z.- -------
tă cu voința de neclintit ca la cel rea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
de-al XIV-lea Congres dumneavoas- realegerea . dumneavoastră. mult 
tră mult iubite Si stimate tovarășe stimate și iubite 'tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit și Nicolae Ceaușescu. Ia Congresul al 
ilustru fiu al poporului român, emi- — - - * "■*
nent militant comunist și patriot în
flăcărat, genial făuritor al noului 
destin al țării — să fiți reales în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Roman — 
cea mai sigură garanție a edificării 
socialismului și comunismului pe 
pămintul scump al patriei.

Sărbătorim acest glorios eveniment 
în atmosfera înălțătoare, de vibran
tă trăire patriotică, determinata de 
istorica Hotărire a Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 27—28 iunie a.c.. ex- 
Dresie a celor mai alese sentimente 
de stimă si prețuire, de nemărgim- 
tă dragoste si profundă recunoștință, 
a voinței unanime a întregului partid 
și popor, privind realegerea, la cel 
de-al XIV-lea Congres, in funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, a dumnea
voastră. marele Erou între eroii nea
mului. eminent conducător de partid 
si de tară, proeminentă personalitate 
politică a lumii contemporane, ctito
rul României moderne, care de a- 
proape șase decenii vă consacrați. cu 
profund devotament si neasemuită 
abnegație, viata si activitatea revolu
ționară cauzei partidului si poporu
lui. triumfului socialismului si co
munismului. păcii si colaborării între 
popoare, se arată în telegrama BI
ROULUI MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE.

Alăturîndu-ne gîndurilor si simtă
mintelor întregii țări, dînd glas re
cunoștinței pentru măreața operă ce 
se înfăptuiește de partidul si po
porul nostru, sub conducerea dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al 
României, vă asigurăm că vom milita 
pentru traducerea în viată cu fermi
tate a politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru și că, 
urmînd exemplul dumneavoastră lu
minos. mult stimate si iubite tova
rășe Nicolae Ceausescu, vom munci 
cu dragoste si răspundere comunistă 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin.

eroic, strategul genial al înaintării 
patriei pe cele mai înalte culmi so
cialiste si comuniste, a cărui activi
tate în fruntea partidului si a tării 
chezăsuieste măreția 
mîine. independenta si 
României.

de azi si de 
suveranitatea

ani da la re-Aniversarea a 45 de 
volutia de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944, strălucită 
încununare a aspirațiilor milenare 
ale poporului nostru de a-și făuri 
propriul destin, ne oferă fericitul 
prilej și motivele unei satisfacții de
osebite 
respect 
stimate 
general __ _______ _______
alese simțăminte de dragoste profun
dă și fierbinte gratitudine ale tu
turor oamenilor muncii care trăiesc 
și muncesc intr-o deplină unitate de 
gind și faptă pe aceste plaiuri, 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R.

Cu profundă 
muită bucurie 
ceas aniversar 
dumneavoastră activitate desfășurată 
cu exemplară abnegație, cu realism 
si înțelepciune politică, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea necontenită a pres
tigiului României în lume. întărirea 
prieteniei și colaborării cu toate sta
tele. pentru apărarea și consolidarea 
valorilor socialismului. Sînt teme
iurile noastre solide și statornice, 
șînt argumentele conștiinței noastre 
indestructibile, ale crezului nostru 
politic și patriotic pentru a susține 
cu tot entuziasmul și elanul comu- 
nist-revoluționar. la apropiatul Con
gres al partidului, reînvestirea dum
neavoastră. iubite conducător. în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

muniștilor, a tuturor locuitorilor 
județului de a vă avea și pe mai 
departe in fruntea partidului, vă a- 
dresăm respectuos, din adincul 
inimiloj-, cele mai calde și sincere 
felicitări, ani multi, fericiți și rod
nici in succese, multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele și fe- , 
ricirea poporului român, spre gloria 
partidului și întărirea continuă a 
prestigiului socialismului în -lume.

alese sentimente de dra- 
stimă, respect, admira- 

nemărginită recunoștință ne

In aceste momente de intensă sl 
entuziastă emulație patriotică, revo
luționară. de fermă angajare în mun
că și creație a întregului popor, co
muniștii. toți locuitorii străbunelor 
meleaguri ale județului Călărași. în- 
tr-o deplină unitate de gind și de 
faptă cu toti fiii țării, dau glas, cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia
listă. simtămintelor de înflăcărată 
dragoste, inaltă stimă sl nemărgi
nită recunoștință față de dumnea
voastră. marele Erou între eroii nea
mului. gloriosul conducător al parti
dului si statului nostru, fondatorul 
si ctitorul de geniu al României so
cialiste moderne, ilustru gînditor si 
militant revoluționar, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CALARAȘI " 
P.C.R.

La marea noastră sărbătoare 
tională. sub semnul de lumină 
Congresului al XIV-lea al partidului, 
întreaga suflare a județului Călă
rași. asemenea întregului partid sl 
popor. îsi exprimă, cu nestăvilit en
tuziasm. cu legitimă mîndrie patrio
tică deplina aprobare față de Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind 
propunerea de reînvestire a dumnea
voastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, la forumul 
comuniștilor ce va avea loc in acest 
an. Opțiunea istorică a națiunii 
noastre este cel mai ardent legămint 
de crez si conștiință al neamului ro
mânesc față de partid, de dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Eroul unui popor

AL

na- 
al

de a exprima cu nețărmurit 
și aleasă prețuire. mult 
și iubite tovarășe secretar 
Nicolae Ceausescu, cele mai

satisfacție și nease- 
omagiem la acest 
neobosita și ampla

Aniversarea a 45 de ani de la re
voluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
oferă comuniștilor, tuturor celor ce 
trăim- și muncim in județul nostru 
— se subliniază in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA 
AL P.C.R. — un minunat prilej de 
a vă adresa un înflăcărat și respec
tuos omagiu, expresie a sentimente
lor noastre de aleasă stimă, nemăr
ginită dragoste și inaltă prețuire ce 
vi le purtăm dumneavoastră — ilus
tru strateg și ctitor al României soj- 
cialiste moderne, făuritor de istorie 
nouă, promotor neobosit și clarvăză
tor al idealurilor socialismului și 
comunismului în lume.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos de muncă și luptă 
revoluționară, de minunatele per
spective ale noului destin al patriei, 
ne angajăm solemn să muncim cu 
răspundere comunistă pentru ca, în 
cinstea Congresului al XIV-lea al 
partidului, să realizăm integral pla
nul pe acest an la toți indicatorii, 
sporind și mai mult contribuția ju-

mai 
goste, 
tie si 
care comuniștii, toti cei care trăim 
si muncim pe această vatră încărca
tă de glorioasă istorie le nutrim fată 
de dumneavoastră. mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
eminent si cutezător conducător al 
partidului si statului nostru, patriot 
si revoluționar înflăcărat, ctitor de 
geniu al României socialiste. Erou 
între eroii neamului, promotor neo
bosit si clarvăzător al idealurilor so
cialismului si comunismului, păcii, 
prieteniei si colaborării între toate 
națiunile — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R.

Mîndri de grandioasele înfăptuiri 
socialiste obținute cu deosebire in 
Epoca de glorii ce poartă numele ce
lui mai distins dintre Ei-oii neamu
lui. ne exprimăm deplina adeziune 
la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea la Congresul al 
XIV-lea în funcția supremă de 
secretar general al partidului, a dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu — ga
ranție sigură a înaintării ferme a pa
triei pe calea socialismului si comu
nismului si vă rugăm să ne îngă
duiți. mult iubite si stimate condu
cător. ca. în, semn de vie si statornică 
recunoștință, să vă adresăm. încă o 
dată, cu toată căldura inimilor, ura
rea de ani multi in deplină sănătate 
si fericire pentru gloria si măreția 
eroicului și talentatului nostru popor.

drumarea sa permanentă, de aleasă 
competență, ne găsim cu toții te
meinic angajați în îndeplinirea an
gajamentelor pe care ni le-am asu
mat, de a întîmpina Congresul 
XIV-lea al partidului cu noi și 
semnate realizări în muncă.

al 
în-

Aniversarea a 45 de ani de 
revoluția de eliberare socială 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944 ne ofe
ră, minunatul prilej — se reliefează 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. — de 
a vă adresa cu profund respect si 
nemărginită dragoste, un vibrant și 
fierbinte omagiu pentru ceea ce ati 
făcut și faceți, cu înaltă dăruire co
munistă și patos revoluționar, de 
aproape șase decenii, pentru apă
rarea idealurilor supreme de drep
tate socială și libertate 
ale poporului român, 
construcția socialișmului 
munismului în patria noastră, pen
tru binele și prosperitatea întregii 
națiuni.

Folosim acest momeint aniversar 
pentru a ne exprima încă o dată 
totala adeziune și profunda satisfac- 

Plenarei 
partidu- 
dumnea- 
tovarășe

la 
si

națională 
pentru 

și co

tie față de Hotărirea 
Comitetului Central al 
lui privind realegerea 
voastră, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, eminent om po
litic și de stat, ctitorul României 
socialiste moderne. personalitate 
proeminentă a vieții politice con
temporane, la cel de-al XIV-lea

Cu prilejul celei de-a 45-a aniver- 
sări a victoriei revoluției de elibe- '
rare socială și națională, antifascistă W 
și antiimperialistă din August 1944, g 
vă adresăm cele mai sincere și vțrȘt 
respectuoase urări de viață îndelun
gată, deplină sănătate și putere de < 
muncă, noi și mărețe împliniri, spre 
binele și fericirea poporului român. A 
spre gloria României socialiste — se 
arată in telegrama CONSILIULUI .j 
POLITIC SUPERIOR AL ARMATEI. <;1 ..

Bind glas gindurilor și sentimen- 
telor noastre de adincă prețuire și 
nemărginită gratitudine, ne expri- 
mim, încă o dată, cu toată insufle- 
firea. adeziunea deplină la Hotări-

XIV-lea în suprema funcție de se
cretar general al partidului, garan
ție fermă a înaintării României, in 
pace, libertate și independentă, spre 
cele mai înalte culmi de progres și 
civilizație, spre comunism.

Animați de un fierbinte patrio
tism, de mîndrie și recunoștință ne
țărmurită față de 
voastră activitate 
fruntea partidului 
tiviștii de partid, 
ciștii militari, vă 
iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem, că vom munci cu hotărire 
și spirit revoluționar pentru perfec
tionarea activității organelor si or
ganizațiilor de partid, afirmarea tot 
mai viguroasă a rolului lor de fac
tor politic conducător in toate sfe
rele vieții ostășești, realizarea unei 
calități și eficiente superioare a ac
tivității de formare comunistă, re
voluționară a tinerei generații afla
te sub drapel, pentru ca armata să 
fie o înaltă școală de pregătire po- 
litico-educativă și culturală, apără
toare de nădejde a libertății, inde
pendenței, suveranității si integrită
ții teritoriale ale României socialiste.

titanica durnnea- 
revoluționarâ in 

și a țării, noi. ac- 
comuniștii și ute- 
încredințăm, mult

Deplină satisfacție și mîndrie patriotică pentru 
grandioasele realizări obținute in anii 
socialismului

Adeziune fierbinte din adincul inimii la propunerea 
privind reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Marea noastră sărbătoare națio
nală găsește partidul si ponorul în 
cea mai deplină unitate de gîndire 
si acțiune, sustinînd. cu dragoste si 
entuziasm unanim, realegerea dum
neavoastră de cel de-al XIV-lea 
Congres în suprema funcție de 
secretar general al partidului, che
zășia înaintării neabătute a României 
pe drumul civilizației socialiste si 
comuniste, se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ 
AL P.C.R. In cadrul dezbaterii, cu 
inaltă responsabilitate, a documen
telor programatice pentru marele fo
rum comunist din acest an. comu
niștii. toți oamenii muncii iși expri
mă hotărirea de a-și mobiliza toate 
resursele pentru realizarea exempla
ră. inainte de 
anual.

Avînd în fată 
voastră exemplu ______
get. de eroică dăruire revoluționară 
pentru prezentul și viitorul patriei, 
ne angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să facem 
pentru a întîmpina cel de-al 
lea Congres al partidului cu 
tate cit mai bune în industrie, 
vestitii. în agricultură, pentru a ri
dica continuu contribuția județului 
nostru la dezvoltarea intensivă, mul
tilaterală. a patriei.

Ingăduiti-ne. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să folosim acest 
fericit prilej spre a vă dori. din 
adincul inimilor, viată îndelungată, 
în deplină sănătate si fericire, ală
turi de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, mereu aceeași energie 
clocotitoare si exemplară putere de 
muncă, pentru a ne conduce pe cul
mile socialismului, spre comunism I

termen, a planului

supremul dumnea- 
de muncă fără pre-

totul 
XIV- 
rezul- 
în in-

Cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din August 
1944, vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să reafirmăm, 
în numele oomuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Sălaj, 
nemărginita dragoste. înalta stimă și 
aleasa prețuire față de ilustra dum
neavoastră personalitate, profunda 
noastră recunoștință pentru spriji
nul nemijlocit și permanent acordat 
Sălajului, județ în plină dezvoltare 
și înflorire, creație elocventă a ce
lei mai glorioase perioade din isto
ria patriei, pe care cu îndrep
tățită mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.

In aceste clipe de sărbătoare a 
demnității naționale, exprimind do
rința fierbinte, voința fermă a co-

la Congresul al XIV-lea, in funcția supremă 
de secretar general al partidului

Unanimă aprobare față de politica de pace, 
colaborare și înțelegere intre toate popoarele, 
promovată de conducătorul partidului și statului,
personalitate proeminentă a lumii contemporane

detului Ialomița la dezvoltarea 
multilaterală a tării.

Exprimăm și cu acest prilej depli
na satisfacție a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din județul 
Ialomița față de propunerea privind 
realegerea dumneavoastră in funcția 
supremă de secretar general 
partidului, garanție. 
înfăptuirii cu succes 
lui partidului.

al
de granit a 
a Programu-

In aceste momente 
avint patriotic, în care __  _____
tru popor sărbătorește cea de-a 45-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă îri- 
timpinind Congresul al XIV-lea al 
partidului cu noi și remarcabile fapte 
de muncă, generate de obiectivele 
însufletitoare și mărețele perspective 
prevăzute în proiectul Progra- 
mului-Directivă și în Tezele pen
tru Congres ce se dezbat în 
prezent de către întreaga noastră 
națiune, COMISIA CENTRALA DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, cu sentimente de 
nețărmurită dragoste și profund res
pect față de dumneavoastră, marele 
Erou între eroii neamului, înflăcărat 
patriot și militant revoluționar, ge
nial strateg și ctitor de țară nouă, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, vă adresează din a- 
dincul inimii întreaga gratitudine și 
caldă recunoștință pentru tot ce ați 
făcut și faceți, de aproape șase de
cenii, pentru continua propășire șl 
fericire a patriei și poporului român, 
pentru triumful cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării între toate țările 
lumii.

în anii revoluției și construcției 
socialiste, cu deosebire In perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
— eveniment istoric de importanță 
excepțională in viața partidului și a 
țării, care, exprimind. voința întregii 
națiuni, v-a ales în înalta funcție de 
secretar general al partidului — s-au 
obținut rezultate fără precedent în 
toate sectoarele de activitate econo- 
mico-socială, România prezentîn- 
du-se azi în lume ca o țară indus
trial agrară, cu o industrie puterni
că, modernă, cu o agricultură în plin 
avint, cu o bază tehnico-materială 
armonios repartizată asigurind înflo
rirea tuturor localităților și creș
terea continuă a bunăstării gene
rale a întregului popor. Toa
te aceste realizări, ca și perspecti
vele luminoase prefigurate în noile 
documente de partid ne dau temeiul 
să ne reafirmăm și cu acest prilej 
adeziunea noastră fierbinte și depli
nă la realegerea dumneavoastră la 
viitorul Congres in funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

de înălțător 
întregul nos-

La marea sărbătoare națională, a 
poporului român — a 45-a aniver
sare â revoluției de eliberare socia
lă si națională, antifascistă si antiim
perialistă — vă adresăm cele

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se 
spune : în acest august sărbă
toresc, vă aducem omagiul nos
tru fierbinte, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru contribu
ția dumneavoastră determinantă la 
marile izbînzi ale poporului român 
în cei 24 de ani de cind conduceți 
genial destinele României socialiste, 
legind indisolubil, pentru eternita
te, de numele celui mai ilustru con
ducător de partid si de tară, ctitorii 
epocale care au înflorit pămintul 
Străbun, au dat strălucire și demni
tate țării, prosperitate și bunăstare 
poporului.

■ Unindu-ne 
gămint de 
respect față _ ... ...
națiunii române, susținem cu întrea
ga noastră ființă Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind realegerea 
dumneavoastră, mult stimate 
iubite tovarășe 
de către 
partidului. în suprema funcție 
secretar general, văzind in 
tă opțiune garanția 
noastre neabătute spre 
celor mâi luminoase 
viață, muncă pașnică și . 
într-un timp istoric, unic și irepeta- 
bil, de remarcabile victorii ale con
strucției socialismului si 
mului Pe pămintul 
străbune.

Congres în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, chezășie sigură a în
făptuirii neabătute a politicii de 
înflorire multilaterală a patriei, a 
mersului ei neabătut spre comunism.

inimile în suprem le- 
dragoste, admirație și ' 
de cel mai iubit fiu al

mult stimate și 
Nicolae Ceaușescu, 

Congresul al XIV-lea al 
de 

aceas- 
ascensiunii 
împlinirea 

idealuri de 
prosperitate

scump
comunis- 
ai patriei

cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust.

Trăind satisfacția nețărmurită de 
a fi părtașii glorioasei epoci din is
toria patriei, intrată definitiv în con
știința poporului român sub numele 
de „Epoca Nicolae Ceaușescu". ne 
exprimăm totala adeziune la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărui 
genial promotor sinteți, dind glas și 
cu acest prilej celor mai înălțătoare 
sentimente de bucurie față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 27—28 iunie, care a propus reale
gerea dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
in suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, garanția sigură 
a înfăptuirii. Programului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

La glorioasa aniversare a victo
riei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944, cu 
deosebit respect vă adresăm ru
gămintea să primiți din partea e- 
fectivelor securității statului un 
fierbinte și vibrant omagiu ostă
șesc, însoțit de profunda recunoș
tință pentru prodigioasa dumnea
voastră activitate consacrată dez
voltării multilaterale a României 
socialiste. înălțării sale pe noi culmi 
de progres și civilizație, edificării 
unei lumi a păcii și colaborării în
tre popoare — se arată în telegra
ma CONSILIULUI DE CONDUCE
RE ȘI CONSILIULUI POLITIC AL 
DEPARTAMENTULUI SECURITĂ
ȚII STATULUI.

împreună și în strînsă unitate cu 
întreaga națiune, ne exprimăm și in 
acest moment de aleasă sărbătoare 
deplina adeziune la Hotărirea Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire la 
realegerea dumneavoastră în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, care 
constituie garanția fermă că druxnul 
ales de poporul român pentru edifi
carea socialismului și comunismu
lui va fi marcat de noi și mărețe 
înfăptuiri în asigurarea prosperită
ții și înfloririi României socialiste.

Adresăm, totodată, cele mai alese 
sentimente de stimă, prețuire și 
înaltă considerație tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru om politic și sa
vant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuțiile 
hotărîtoare aduse alături de dum
neavoastră la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a 
țării, la progresul științei. învăță- 
mintuluiași culturii românești, la 
înfăptuirea neabătută a idealurilor 
socialismului și comunismului in 
patria noastră, la afirmarea demnă 
a României in lume.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a viețoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, comu
niștii. oamenii muncii din MINIS
TERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚA- 
MÎNTULU1. împreună cu slujitorii 
școlii românești și tineretul studios, 
dind glas sentimentelor lor de 
nețărmurită dragoste și profundă 
recunoștință față de dumneavoastră, 
cel mai iubit și stimat fiu al po
porului român, ilustru conducător 
de partid și de țară, strălucit arhi
tect al României socialiste moderne, 
genial ginditor și militant consec
vent al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, vă adre
sează cele mai sincere și calde fe
licitări, urări de sănătate și feri
cire, ani mulți și rodnici de viață 
pentru a ne conduce mai departe 
pe drumul unor noi și mărețe vic
torii în construcția socialistă și 
comunistă a patriei.

La marea sărbătoare națională a 
poporului nostru omagiem, cu toată 
căldura inimilor noastre, contribuția 
deosebită a mult stimatei tovarășe 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului, eminent om de știință, 
savant de largă recunoaștere inter
națională, la dezvoltarea și înflo
rirea Învățămîntului, științei și cul
turii. a tuturor domeniilor de activi
tate.

La acest înalt moment aniversar, 
de unanimă sărbătoare, gîndul nos
tru vă așază, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in rindul marilor 
eroi ai neamului, ca pe un neînfricat 
luptător pentru triumful celor mai 
nobile aspirații ale poporului, ca pe 
cel mai strălucit și înțelept făuritor 
de istorie nouă, înscrisă cu litere de 
aur, nepieritoare, in marea carte a 
devenirii noastre libere și indepen
dente — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R.

Din Teleormanul structural înnoit 
prin grija dumneavoastră perma
nentă, primiți, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mulțumirile 
noastre fierbinți pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți pentru bunăstarea 
și fericirea poporului. pentru 
triumful rațiunii și păcii pe Pă- 
mint. în această zi de scumpă săr
bătoare, cind sub cerul liber al pa
triei se desfășoară larg steagurile 
roșii și tricolore, vă încredințăm că 
vom acționa cu dăruire și abnegație 
pentru a ne face țara mai frumoa
să, mai puternică, pentru a da di
mensiuni concrete unității organice, 
dialectice dintre înflorirea multila
terală a patriei și sporirea presti
giului ei în rindul națiunilor lu
mii.

Exprimind și cu acest minunat 
prilej voința unanimă ca la inaltul 
forum comunist din acest an să fiți 
reales în funcția supremă de con
ducere a partidului, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Teleorman vă a- 
sigură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom urma 
cu devotament și nețărmurită încre
dere strălucitul dumneavoastră e- 
xemplu de muncă și viață, că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a întîmpina cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului, cu noi și re
marcabile succese, spre binele și 
măreția scumpei noastre patrii. Re
publica Socialistă România.

Cu prilejul glorioasei aniversări a 
45 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, moment epocal al 
istoriei poporului român, permite-

ți-ne să vă adresăm, cu deosebit 
respect, din adincul inimilor noas
tre, in numele milioanelor de femei 
de pe intreg cuprinsul patriei, cele 
mai calde felicitări și urări fierbinți 
de sănătate, ani mulți și rodnici în 
conducerea pe mai departe a desti
nelor României — se arată in 
telegrama CONSILIULUI NA
TIONAL AL FEMEILOR.

însuflețite de cele mai alese sen
timente de inaltă prețuire, profund 
respect și nemărginită recunoștință, 
milioanele de femei ale patriei dau 
glas, alături de întregul popor, 
adeziunii depline și deosebitei sa
tisfacții față de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la pro
punerea de realegere în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. la Congresul al XIV-lea, a 
dumneavoastră, ilustru conducător 
de partid și de țară.

Acum cind rememorăm gloriosul 
drum parcurs în ultimii 45 de am, 
permiteți-ne să aducem un cald 
omagiu, să dăm expresie sentimen
telor noastre de dragoste fierbinte, 
nemărginit respect și deosebită 
admirație față de mult iubita și 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția sa excepțională 
Ia elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe, a programelor 
de dezvoltare și modernizare a eco
nomiei naționale, pentru rolul său 
hotărîtor în afirmarea plenară a 
științei. învățămîntului și culturii, ca 
factori fundamentali ai progresului 
societății românești.

In această zi cu profunde semnifi
cații pentru istoria națiunii noastre, 
cind aniversăm 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, gipdu- 
rile comuniștilor, oamenilor muncii 
din județul nostru — se spune in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. — se îndreaptă, 
încărcate de prețuire, spre dumnea
voastră, ilustră personalitate a 
României, care v-ați consacrat în
treaga viață, încă din tinerețe, sluji
rii idealurilor supreme ale poporu
lui, progresului neîntrerupt al pa
triei.

Alături de întregul nostru popor, 
noi, tulcenii, ne exprimăm deplina 
adeziune, profunda satisfacție șl 
mîndrie patriotică față de propune
rea cu privire la realegerea dum
neavoastră, la cel de-al XIV-lea Con
gres, in suprema funcție de secretar 
general al partidului, garanția sigu
ră a continuării amplului proces re
voluționar inaugurat de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului.

Exprimind încă o dată adînca si 
nețărmurita noastră • recunoștință, 
permiteți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
aducem, cu prilejul gloriosului ju
bileu de la 23 August, omagiul fier
binte al locuitorilor județului Tulcea 
și să vă urăm, din adincul inimilor, 
dumneavoastră și mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, multă sănă
tate și putere de muncă, noi și stră
lucite realizări in grandioasa activi
tate pe care o desfășurați pentru 
edificarea noii societăți in România, 
pentru binele și prosperitatea națiu
nii noastre, pentru triumful păcii și 
progresului în Întreaga lume.

Cea de-a 45-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944, eveniment crucial 
in istoria României, care a deschis 
drumul realizării idealurilor de pro
gres, dreptate, libertate și indepen
dență ale poporului nostru, consti
tuie pentru noi toți, cei care acti
văm pe tărimul artei și culturii so
cialiste. un minunat prilej de a vă 
transmite cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate și viață îndelun
gată, spre binele și prosperitatea 
întregii națiuni, pentru gloria și 
măreția României, pentru a conduce 
patria socialistă pe noi culmi de 
progres și civilizație — se subliniază 
în telegrama CONSILIULUI CUL
TURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE.

Profund recunoscători pentru grija 
și atenția deosebite pe care le ma
nifestați pentru înflorirea noii spi
ritualități românești, permiteți-ne.. 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să folcsim și 
acest prilej pentru a ne reafirma 
cu însuflețire acordul deplin cu 
ideile, orientările și sarcinile cu
prinse in proiectul Programului- 
Directivă, Tezele pentru Congresul 
al XIV-lea. care prefigurează noi și 
cutezătoare orizonturi ale dezvoltă
rii socialiste, multilaterale a patriei, 
precum și pentru a ne exprima de
plina adeziune la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. privind realegerea 
dumneavoastră, la cel de-al XIV-lea 
Congres, în înalta funcție de secre
tar general al partidului, suprema 
garanție a mersului nostru neabătut 
inainte, pe calea construcției socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

Cea de-a 4â-a aniversare a victo
riei revoluției din august, sărbătoare 
înscrisă cu litere de aur in calenda
rul de inimă al existenței multimile
nare a poporului român, ne oferă — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. 
— un minunat prilej de a rememora 
cu vibrantă trăire patriotică un 
drum de adinei prefaceri revoluțio
nare. care au schimbat din temelii, 
pe baza celor mai umaniste concep
te, întreaga evoluție a vieții noastre 
materiale și spirituale.

Pe deplin convinși că geniul crea
tor și acțiunea dumneavoastră revo
luționară puse și pe mai departe în 
slujba intereselor vitale ale poporu
lui sint garanția fermă a mersului 
avîntat al României pe calea socia
lismului și comunismului, susținind 
din adincul ființei noastre, împreu
nă cu întreaga națiune, rea egerea 
dumneavoastră, la viitorul forum co
munist al țării, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, vă în
credințăm solemn, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii de pe meleagurile 
noastre. în frunte cu comuniștii, vor 
face permanent dovada faptică a a- 
tașamentului nemărginit față de po
litica științifică și clarvăzătoare in
ternă și internațională a partidului și 
statului nostru, adueîndu-ne întreaga 
contribuție la minunata epopee a 
înaintării patriei spre piscurile de 
aur ale celei mai înfloritoare civi
lizații. civilizația comunistă.

în atmosfera de puternică anga
jare patriotică si revoluționară a 
întregului popor, strins unit in jurul 
gloriosului nostru partid, in vederea 
întâmpinării cu cele mai bune rezul
tate in muncă a marii sărbători na
ționale de la 23 August si a celui 
de-al XIV-lea Congres al partidului, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE vă adresează, din adincul 
inimilor lor. cele mai călduroase fe
licitări si urări de sănătate, viată 
lungă si multă putere de muncă 
pentru a conduce România pe dru
mul comunismului victorios. încre
zători in acest luminos viitor. Îm
preună cu intregul nostru popor, ne 
exprimăm cu profund respect si mîn
drie patriotică deplina adeziune la 
Hotărirea Plenarei recente a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român privind realegerea dumnea
voastră la cel de-al XIV-lea Con
gres. în funcția supremă de secretar 
general al partidului, garanția în
făptuirii neabătute a grandioaselor 
programe de inaintare fermă a scum
pei noastre patrii pe drumul con
strucției socialiste.

La marea sărbătoare, exprimăm, 
totodată, respectul si sentimentele 
noastre de aleasă stimă si prețui"e 
fată de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, strălucit om 
politic si savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contribu
ția remarcabilă ce o aduce la marile 
noastre împliniri socialiste, la trans
punerea neabătută în practica a 
politicii interne și externe a partidu
lui si statului nostru.

Ne angajăm solemn ca. urmînd 
exemplul dumneavoastră, să contri
buim cu întreaga noastră capacitate 
si putere de muncă la transpunerea 
în viată a orientărilor si indicațiilor 
prețioase pe care ni le dati pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
care ne revin in vederea promovă
rii si apărării pe plan international 
a intereselor României socialiste.

Intr-o unanimă voință de gindi- 
re și acțiune revoluționară, comu
niștii și ceilalți oameni ai muncii — 
se subliniază in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R. — își alătură sentimen
tele de inaltă stimă și prețuire față 
de dumneavoastră, spre a vă expri
ma cea mai vie admirație față de 
neobosita și eroica activitate pe care 
o desfăsurați in fruntea partidului 
și statului nostru, spre binele și fe
ricirea întregii națiuni, omagiul lor 
profund și felicitările cele mai ale
se cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas-

ani de la45 de
de eliberare so- 

___ __ ___ , antifascistă și 
antiimperialistă, eveniment de isto
rică însemnătate în viața țării, in
tr-un gînd și o simțire cu întregul 
nostru popor, vă adresăm dumnea
voastră, făuritor al Epocii de măre
țe împliniri inaugurată de Marele 
Congres al IX-lea al Partidului Co
munist Român, ctitor de geniu al 
României moderne, expresia celor 
mai vibrante sentimente de dragoste, 
prețuire și adincă recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
spre binele și gloria scumpei noas
tre patrii, pentru triumful în viață 
al idealurilor socialismului și comu
nismului — se, relevă în tele
grama BIROULUI EXECUTIV AL 
COMITETULUI NATIONAL PEN
TRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE, 

îngăduiți-ne să folosim acest pri
lej sărbătoresc spre a omagia, cu 
sentimente de profundă stimă și 
aleasă prețuire, contribuția de ex
cepțională valoare adusă la elabora
rea și transpunerea în viață a mă
reței politici a partidului și statului 
nostru de către tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant revoluționar de seamă, 
eminent savant de amplă reputație 
internațională, conducător al între
gii activități ce se desfășoară in 
patria noastră pe tărîmul științei, 
învățămîntului și culturii. Sub în-

La împlinirea a 
victoria revoluției 
cială și națională.
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1N TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Oamenii muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării culturilor de floarea-soarelui și cînepă pentru fibră și realizarea unor producții mari la hectar
în telegrama adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comitete județene de partid raportează terminarea recoltării 
unor culturi și realizarea de producții mari, superioare prevederilor de 
plan. Recoltele bogate obținute la cerealele păioase, ca și la celelalte 
culturi demonstrează din plin sprijinul permanent acordat de conducerea 
partidului si statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltării 
necontenite a agriculturii, înfloririi satului românesc. In anii construcției 
socialismului, cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-lca 
al partidului, agricultura, ramură de bază a economiei naționale, a bene
ficiat de un puternic sprijin material, ceea ce a permis extinderea con
tinuă a mecanizării lucrărilor, amenajarea pentru irigații a urior întinse 
suprafețe. De asemenea, la dispoziția oamenilor muncii de la sate au 
fost puse soiuri și hibrizi de mare productivitate șl au fost aplicate larg, 
in marea producție agricolă, rezultatele cercetării științifice românești. 
Un rol hotăritor în obținerea producțiilor mari revine muncii pline de 
dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor, ce au 
posibilitatea să-și utilizeze integral, în condițiile marii proprietăți socia
liste, hărnicia, priceperea și știința cultivării pămintului.

Comitetul Municipal București a! P.C.R. raportează că oamenii muncii
■ din sectorul agricol Ilfov au încheiat recoltatul culturilor de fioarea-soa- 

relui, obținind o producție medie de 5 317 kg la hectar; Comitetul Jude
țean Satu Mare al P.C.R. raportează terminarea recoltării culturilor de cî
nepă pentru fibră și obținerea unei producții medii de 11 050 kg tulpini 
la hectar; Comitetul județean Neamț al P.C.R. raportează încheierea re
coltării culturilor de cinepa pentru fibră și obținerea unei producții medii 
de 10 310 kg tulpini la hectar ; Comitetul Județean Timiș al P.C.R. rapor
tează terminarea recoltării culturilor de cînepă pentru fibră și realizarea 
unei producții medii de 10 201 kg la hectar.

in aceste zile — se arată în telegrame — forțele satelor sînt antre
nate la eliberatul terenurilor de producția secundară și efectuarea arătu
rilor. Se lucrează, de asemenea, din plin la recoltatul legumelor și fruc
telor, la stringerea și depozitcrea furajelor, la finalizarea pregătirilor pen
tru apropiata campanie agricolă de toamnă, ca și la alte lucrări în cimp 
și în zootehnie.

In încheierea telegramelor se exprimă angajamentul oamenilor muncii 
de la sate de a obține producții mari la toate culturile, întimpinînd astfel 
cu fapte de muncă deosebite Congresul al XlV-lea ăl partidului.

LA FLOARE A-SO ARE LUI
® Sectorul agricol Ilfov - 5 317 kg la hectar

(Urmare din pag. I) 
cinai. în acest interval de timp, 
cele două hidrocentrale de pe Du
năre au pulsat, peste prevederi, în 
sistemul energetic național 5,6 
miliarde kWh energie electrică, 
iar angajamentul asumat in cadrul 
întrecerii socialiste pe acest -an a 
fost, integral îndeplinit de la finele 
primului semestru. La aceste fru
moase realizări s-au adăugat 
zilele de 23 și 24 august încă 40 
milioane kWh energie electrică. 
(Virgiliu Tătarul.

VÎLCEA. între primele colec
tive de oameni ăi muncii din ju
dețul Vîlcea care au raportat în
deplinirea planului la producția- 
marfă pe 4 ani din actualul cin
cinal s-au numărat si energetic:e- 
nii din cadrul întreprinderii Elec- 
trocentrale Rimnicu Vîlcea.

— La acest succes — ne spune 
inginerul Gheorghe Fusescu, dis
pecerul șef de tură pe care l-am 
găsit la pupitrul de comandă în 
zilele de 23 și 24 august — colec- 
tivul nostru a mai adăugat în 
aceste două zile ale marii sărbă
tori naționale o producție supli
mentară de energie electrică cu 2 
Ia sută peste planul zilnic, ridicind 
astfel nivelul depășirilor acumu
late de la începutul anului și pină 
în prezent la 206 milioane kWh. 
Aceste rezultate se datoresc preo
cupărilor noastre permanente pen
tru valorificarea eficientă a poten
țialului hidroenergetic in toate 
cele 21 hidrocentrale aflate in 
funcțiune pe Lotru si Olt, folosirii 
eficiente a apei acumulate in cas
cada de lacuri, in condițiile men
ținerii unui nivel echilibrat pe 
toată lungimea celor două riuri. 
(Ion Stanciu).

CRAIOVA. Asemenea future r 
unităților economice cu foc con
tinuu. oamenii muncii de la cel 
mai tînăr obiectiv energetic al

PETROLIȘTII
BUZĂU. Răspunzind prin noi și 

semnificative fante de muncă vi
brantelor chemări adresate de 
secretarul general al partidului de 
a da patriei mai mult titei si a 
întimpina marele forum al comu
niștilor cu rezultate de prestigiu, 
harnicul colectiv al Schelei de 
Producție Petrolieră Berea, județul 
Buzău, a înregistrat noi si impor
tante succese in întrecerea socia
listă. în cinstea marii noastre săr
bători naționale, el a raportat în
deplinirea planului pe 8 luni cu 11 
zile mai devreme, obținerea unui 
spor la producția-marfă industrială 
in valoare de 44 milioane lei si de 
22 100 lei pe persoană la producti
vitatea muncii. Colaborarea fruc
tuoasă cu Schela de Foraj Berea 
s-a materializat în aceste zile în 
punerea în funcțiune, cu o săptă- 
mînă mai devreme, a încă două 
noi sonde.

Prezenți la datorie și în zilele 
de 23 și 24 august, petroliștii din 
cadrul brigăzilor conduse de ingi
nerii Ionel Bratosin. Lică Pascu. 
Ion Ghiță. Ion Pita. Sorin Băje- 
naru și Constantin Stoica au reușit 
să extragă suplimentar peste 
300 000 Nmc gaze si 10 tone gazo
lină. De asemenea, printr-o exem
plară mobilizare a forțelor a fost 
menținut nivelul ridicat al produc
ției de titei. care de la începutul 
lunii august înregistrează un scor 
zilnic de peste 10 tone. (Stelian 
Chiper).

MOINEȘTI. Colectivul de mun
că din cadrul Trustului Petrolului 
Moinești iși sporește zi de zi con
tribuția la dezvoltarea bazei ener
getice și de materii prime a tării.

— Prin măsurile întreprinse pen
tru mai buna organizare a tuturor 
activităților si folosirea judicioasă 
a timpului de lucru — ne spune in
ginerul Gheorghe Dona, directorul 
trustului — am reușit ca in aju

BOGAT RAPORT MUNCITORESC
țării, CET II Craiova, au pregătit 
in mod exemplar activitatea de 
producție, astfel incit in zilele de 
23 și 24 august să se înregistreze 
adevărate recorduri in producție. 
Frin finalizarea cu 12 zile mai de
vreme a lucrărilor de reparații la 
grupul I. asigurarea funcționă
rii i la •• inalți parametri.. tuturor 
agregatelor și instalațiilor energe
tice, a fost posibil ca îa zilele de 
23 și 24. august energeticienil cra- 
i'ovenf să livreze,, suplimentar sar
cinilor planificate, 3 milioane kWh 
energie electrică.

— Cu această producție suplimen
tară am „rotunjit**  la aproape 100 
milioane kWh cantitatea de ener
gie electrică pulsată de la începu
tul acestui an în sistemul energe
tic național, peste prevederile de 
plan la zi. a ținut să precizeze to
varășul Marin Popescu, secretarul 
organizației da partid. (Nicolae 
Băbălău).

A Teatrul Național (14 7171, sala 
Amfiteatru) : Cineva te iubește — 13; 
(sala Atelier) : Ultimul set — 18
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 85 44) : 
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; „Respirări* 
cu NIchita Stănescu. Recital extraor
dinar Leopoldlna Bălănuță — 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 18.30
• Teatrul satirie-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina de vară Boema): 
Bună scara, Boema ! — 10; (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Varietăți pe 
portativ — 18
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Cartea cu jucării — 11

în același timp, este necesară evi
tarea opririlor și staționărilor pe 
partea carosabilă a arterelor, pentru 
a nu îngreuna deplasarea altor au
tovehicule și a nu-i obliga pe con
ducătorii acestora la depășiri care 
afectează fluența traficului.

O mare atenție este necesară in 
timpul traversării pasajelor la nivel 
cu calea ferată, la trecerile la ni
vel nepăzite și la cele semnalizate. 
Pentru evitarea pericolului adormi
rii la volan, mai ales în timpul de
plasărilor pe distanțe lungi, se re
comandă popasuri in locurile special 
amenajate in acest scop, in vederea 
odihnei și relaxării necesare. înce
perea călătoriei in stare de obosea
lă, la ore tirzli sau pe căldură exce
sivă, precum și fumatul în timpul 
conducerii sînt tot atiția factori de 
risc care pot genera accidente.

Se reamintește automobilișttlor 
amatori că duminică 27 august vor 
circula autoturismele avind număr 
de înmatriculare cu soț.

MUREȘ. Și energeticienil mure
șeni de pe cele trei platforme ale 
întreprinderii ..Electrocentrale**  — 
lemut. Fintinele și Tîrnăveni — 
s-au aflat. In zilele de 23 si 24 au
gust. în haine de lucru. Sute de 
electricieni, termisti. maiștri, ope
ratori. lucrători de întreținere si 
din alte locuri „fierbinți" ale cen
tralelor mureșene si-au demons
trat. si de astă dată, hărnicia si 
priceperea în exploatarea la cote 
înalte a complexelor instalații din 
dotare. Astfel, ca urmare a func
ționării ireproșabile a tuturor agre
gatelor si instalațiilor, energeticie- 
nii de aici au produs si livrat în 
sistemul energetic național, în zi
lele de 23 și 24 august, importante 
cantități suplimentare de energie 
electrică. Sporul de producție, rea
lizat cu consumuri reduse de com
bustibil. are la bază abnegația si 
spiritul revoluționar de care au 
dat dovadă toate formațiile de 
lucru. (Gheorghe Giurgiu).

nul marii sărbători naționale să 
îndeplinim sarcinile de plan ne 8 
luni, creîndu-ne astfel posibilita
tea ca, pină la finele lunii august, 
să obținem suplimentar 1 700 tone 
gazolină și 55 milioane Nmc gaze. 
Creșterile de producție pe care 
le-am înregistrat oină acum au 
fost posibile si prin punerea în 
funcțiune, înainte de termen, a 
unui număr sporit de sonde noi de 
titei si gaze.

Prezenți la datorie zi si noapte, 
petroliștii din cadrul schelelor de 
foraj și extracție Zemeș, Mo- 
dirzău, Tîrgu Ocna, Comănești și 
Ghelința au Înscris pe graficul 
întrecerii,, in aceste zile de sărbă
toare, fapte deosebite de muncă. 
Astfel, la Burcioaia, formațiile de 
lucru conduse de maistrul Ion Das- 
călu au finalizat, cu o săptămînă 
mai devreme față de prevederile 
planului, o nouă sondă.de medie 
adincime, iar pe cimpurile petro
liere de la Dofteana, Toporu și 
Chilii a început forajul unor noi 
sonde de țiței și gaze. (Gheorghe 
Baltă).

VIDELE. Oamenii muncii de la 
una din cele mal mari unități de 
profil din tară — Schela de Pro
ducție Petrolieră Videle — si-au 
intensificat eforturile pentru a ob
ține rezultate cît mai bune în ac
tivitatea productivă. La bilanțul cu 
care a fost intimpinată ziua de 
23 August — depășiri la producția- 
marfă cu 9,4 milioane lei. la gaze 
asociate utilizabile de 5 milioane 
mc. ca și la toți indicatorii de efi
cientă — au fost adăugate noi suc
cese. Aflati la datorie zi și noapte, 
petroliștii au continuat aplicarea 
măsurilor geologo-tehnologice din 
programul de modernizare, care, 
de la începutul anului, au adus 
un spor de circa 19 000 tone titei 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Totodată, prin eforturile

LA CÎNEPĂ PENTRU FIBRĂ
• Județul Satu Mare - 11050 kg la hectar
• Județul Neamț - 10 310 kg la hectar
• Județul Timiș - 10201 kg la hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
în telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general a! Partidului Comunist 
Român. președintele Republicii 
Socialiste România, oamenii muncii 
din unitățile amintite raportează 
terminarea recoltării culturilor de 
floarea-soarelui si cînepă pentru 
fibră si realizarea unor producții 
superioare celor prevăzute în plan, 

în. telegrame se menționează că 
oamenii muncii de la sate .se pre
ocupă in aceste zile de recoltarea 
legumelor si fructelor, de stringe
rea furajelor, de efectuarea iriga
țiilor. mai cu seamă pe suprafețele 
cultivate cu plante furajere., O 
atenție, specială este acordată. în
cheierii pregătirilor pentru campa
nia agricolă de toamnă, asigurin- 
du-se atit obținerea de producții 
mari la toate culturile, cît și pu
nerea unor baze trainice produc
ției anului viitor.

Toți lucrătorii ogoarelor. — se 
arată în încheierea telegramelor ,— 
se. angajează să acționeze cu dă
ruire șl intr-un climat de înaltă 
responsabilitate pentru a realiza 
producții la nivelul cerințelor și 
exigentelor noii revoluții agrare, 
snorindu-$i astfel contribuția la 
dezvoltarea generală a tării, la 
creșterea nivelului de trai al în
tregului popor.

LA FLOAREA- 
SOARELUI

ÎN JUDEWL DÎMBOVIȚA
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Frâsinu— 5 370 kg la 
hectar

LA CÎNEPĂ 
PENTRU FIBRĂ

ÎN JUDEȚUL SATU MARE
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Petrești — 12 875 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Sanislău — 12 345 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BIHOR
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tulea — 12 602 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Hoinorog — 12 224 kg 
la hectar

muncitorilor șl specialiștilor pre- 
zenti aici, au fost puse în func
țiune două noi sonde, iar la alte 

CHIMIȘTII'9

\ ARAD. Pentru colectivul de oa- < 'SLOBOZIA. ■ Oamenii muncii âe
meni ai muncii de la Combinatul 
de îngrășăminte Chimice din Arad 
a devenit o frumoasă tradiție ca 
zilele de sărbătoare să se trans
forme in zile de muncă record.

— Și de această dată, ne spune 
tovarășul Sabin Badea, secretar ad
junct al comitetului de partid pe 
combinat, prin buna organizare a 
asistenței tehnice pe schimburi, 
prin întreținerea ireproșabilă a uti
lajelor și încadrarea in parametrii 
proiectați, prin evitarea opririlor, 
chimiștii noștri au obținut rezul
tate cu care ne mîndrim. Astfel, la 
Fabrica de uree s-au produs peste 
2 000 tone uree de cea mai bună 
calitate, iar. în Fabrica de îngrășă
minte complexe NPK s-au realizat 
240 tone îngrășăminte. Este de con
semnat și raportul chimiștiior din 
Fabrica de nitrocalcar. Aici s-au 
obținut peste prevederile planului 
100 tone nitrocalcar. (Tristan Mi- 
huța).

BUCUREȘTI. Ferm hotărî ți să 
îndeplinească în mod exemplar in
dicațiile și orientările secretarului 
general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind reali
zarea integrală, la toate sortimen
tele, a planului, oamenii muncii 
din cadrul întreprinderii Chimice 
Dudeștj din Capitală s-au aflat la 
datorie și în zilele de 23 și. 24 au
gust, acționind cu înaltă responsa
bilitate și dăruire pentru finaliza
rea unor comenzi de export. După 
cum ne spunea inginerul Mihai Io- 
vanovici, directorul unității, s-a 
lucrat in condiții optime, toate in
stalațiile funcționînd la parametri 
maximi. în aceste condiții, sarcinile 
de plan au fest realizate și chiar 
depășite la o serie de produse. 
Prin faptele lor de muncă, harnicii 
chimiști de aici și-au demonstrat și 
de astă dată competenta și destoi
nicia in exploatarea intensivă a 
complexelor instalații din dotare. 
(Gheorghe lonițâ).

METALURGISTII
REȘIȚA. Harnicii metalurgiști 

din „cetatea de foc" a Reșiței au 
cinstit marea sărbătoare a poporu
lui român prin muncă. In zilele 
de 23 și 24 august ei au realizat 
peste 300 tone fontă, 200 tone oțel 
și peste 400 tone laminate. Pre
zenți la datorie in aceste zile de 
mare efervescență, de muncă și 
creație, furnaliști cum sînt Ovidiu 
Șchiopu, Șerban Toma, Gheorghe 
Rotărescu și Nicolae Burghelea, 
laminatorii Alexandru Chilian, 
Cornel Păsculescu, Petru Cupșa, 
Vasile Ignat și toți ceilalți au fă
cut încă o dată dovada înaltei lor 
măiestrii profesionale, a dăruirii 
și abnegației, reușind să pună la 
dispoziția economiei naționale pro
duse metalurgice de cea mai bună 
calitate. (I.D. Cucu).

VLĂHIȚA. Vetrele de foc ale 
Vlăhiței — furnalele —, la care ac
tivitatea se desfășoară in perma
nentă, au cunoscut. în zilele măreței 
noastre sărbători naționale, anima
ția zilelor de muncă record. Ast
fel, in ziua de 23 August, la termi
narea schimbului de lucru, mai
strul Fiilop loan ne-a spus :

— Ne-am angajat ea, în aceste 
două zile, să producem suplimen
tar, față de plan, 18 tone fontă de 
înaltă puritate. în ce ne privește, 
în această primă zi, noi ne-am res
pectat angajamentul. Sînt absolut 
convins că și cei din schimburile 
următoare vor face la fel.

Ceea ce, de fapt, s-a și întîm- 
plat. Ne-o confirmă tovarășul To- 

patru sonde s-au finalizat în ele
vens lucrările de reparații capi
tale. (Stan Stefan).

la Combinatul Chimic Slobozia, 
care și-au' realizat înainte' de ter
men sarcinile de plan pe 8 luni la 
tot-i indicatorii, s-au aflat la dato
rie și în zilele de 23 și 24 august 
Prin muncă bine organizată, ordi
ne și disciplină, prin funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor au reu
șit să realizeze, în cele două zile, 
peste prevederi, 500 tone uree și 
300 tone amoniac. De asemenea, 
s-au livrat la export, peste preve
deri, la cererea partenerilor, . 370 
tone.de produse. Așa cum ne-a in
format secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Voiau Gheorghe, 
in aceste zile s-au finalizat mo
dernizările instalației de la Fabri
ca de uree I și cele privind pro
cesul de purificare a gazului briit 
de sinteză la Fabrica de amoniac, 
ceea ce contribuie la o reducere a 
consumurilor energetice. (Mihai 
Vișoiu).

TÎRGU MUREȘ. Chimiștii de pe 
marea platformă a Combinatului 
„Azomureș" — unitate reprezenta
tivă a chimiei românești, al că
rei colectiv a fost distins recent cu 
„Ordinul Muncii" clasa I pentru 
rezultatele obținute in întrecerea 
socialistă pe anul 1988 — s-au aflat, 
ca întotdeauna, in zilele de 23 și 
24 august, in haine de lucru. Bilan
țul cu care acest destoinic colec
tiv muncitoresc a încheiat cele 
două zile de lucru este deosebit de 
rodnic. Astfel, prin exploatarea in
stalațiilor și utilajelor în condiții 
de înaltă eficiență, oamenii mun
cii de aici, în frunte cu comuniștii, 
au produs și livrat, în zilele de 23 
și 24 august, în plus fată de sar
cinile de plan, 360 tone azotat, de 
amoniu, 800 tone nitrocalcar, 100 
tonă oxid de potasiu, 4 tone mela
mină, . precum și alte produse uti
le economiei naționale. (Gheorghe 
Giurgiu).

»
kos Ladislau, președintele consi
liului oamenilor muncii :

— Cantitatea suplimentară de 
fontă produsă acum se înscrie în 
efortul general al colectivului nos
tru, hotărît să îndeplinească planul 
anual pină la deschiderea lucră
rilor Congresului al XlV-lea al 
partidului. Realizînd, în cinstea zi
lei de 23 August, planul pe 3 ani și 
8 luni, ne-am asigurat condițiile ca 
pină la sfîrșitul acestei luni să de
pășim producția fizică planificată 
cu 7 857 tone fontă, 4 647 tone uti
laje turnate pentru oțelării și 46 
tone utilaj tehnologic pentru me
talurgie. (Nicolae Șandru).

BRĂILA. 23 August, orele 23: 
Ia secția Laminorul II de la între
prinderea „Laminorul" din Brăila, 
echipa nr. 2., formată din 48 larhi- 
noriști a preluat, din mers, sarci
nile schimbului II. Veniti mai de
vreme la lucru, in frunte cu elec
tricianul Ion Gârbă, secretarul or
ganizației de bază, toți laminoriș- 
tii și-au asumat răspunderea de a 
depăși sarcinile ce ie revin. De la 
șeful echipei, Gheorghe Căpățină, 
aveam să aflăm, spre dimineață, la 
orele 7,00 : „Fată de planul de 80 
tone profile rotunde de 32 mm, 
necesare construcției de mașini, 
am realizat 100 tone ! Deci cu 20 
tone mai mult, ceea ce reprezintă 
angajamentul schimbului nostru 
in această zi aniversară"..

Este de subliniat și faptul că în
treprinderea ..Laminorul**  Brăila 
și-a onorat toate contractele la 
export în mod exemplar. (Can- 
diano Priceputu).

Cronica zilei
. Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Insurecției naționale slova
ce, la Ambasada Republicii Socia
liste Cehoslovace din București a 
avut loc vineri o conferință de pre
să, in cadrul căreia ambasadorul Jân 
Papp a subliniat semnificația eve
nimentului aniversat și a relevat 
succesele obținute de oamenii mun
cii din țara sa in construirea so
cialismului.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, al 
■unor organizații de masă și obștești, 
ziariști români, atașați de presă și 
corespondenți ai presei străine 
acreditați in țara noastră.

Cu prilejul Zii* * naționale a Re
publicii Orientale a Uruguayului, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Domingo Schipani, a oferit, 
vineri, o recepție.

Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură .și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
aiți membri ai conului diplomatic. 

(Agerpres)

13,00 Telex
13,03 La sfirșit de săptămînă
14,43 Săptămînă politică
13.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare
19,40 Teleenclclppedia
20,10 Ilustrate, estivale. Emisiune mu- 

zical-dlstractlvă
20,55 Film artistic. Stejar, extremă ur- 

' gență. Producție a Casei de filme 
cinci. Cu : Constantin Diplan, 
Irina Petrescu, Ion Caramitru, 
Amza. pell'ea, vasile cosma, Geo 
Barton, Mihai Pălădescu, Cornelia 
Gheorghiu, Mircea Anghelescu, 
George Cocea, Jean Constantin. 
Scenariul : Horla Lovlnescu, Minai 
Oprlș

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 26 august, ora 20 — 29 august, ora 
20. In țară : Vremea va ii caldă mai 
ales în sudul țării. Cerul va ti temporar 
noros în regiunile din vestul, centrul 
și nordul țării unde, pe alocuri, vor 
cădea averse de ploaie și se vor sem
nala descărcări electrice. Izolat, grin
dină, iar cantitățile de apă pot depăși, 
în zonele de deal și de munte, 20 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. în cele
lalte regiuni, cerul va fi variabil, iar 
aversele de ploaie șl descărcările elec
trice izolate. Vintul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi. cuprinse între 12 șl 20 de grade, cele 
maxime între 25 și 33 de grade, local 
mai ridicate in sudul țării. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă. Cerul va fi 
variabil, favorabil descărcărilor electri
ce șl averselor de ploaie. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 16 și 
18 grade, cele maxime între 29 și 33 de 
grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

ATLETISM 4> în prima zi a Cam
pionatelor europene de atletism 
pentru juniori, ce șe desfășoară in_ 
orașul iugoslav Varazdin. sportiva' 
româncă Mirela Belu a cucerit me
dalia de aur și titlul de campioană 
continentală in proba de săritură în 
lungime, cu performanta de 6,58 m. 
Pe., locurile următoare: Erica Jo
hansson (Suedia) —• 6,50 m. Ludmila 
Galkina (U.R.S.S.) — 6,44 m și Ta
tiana Kotova (U.R.S.S.) — 6,35 m. 
în proba masculină de aruncare a 
discului, atletul român Ionel Oprea 
a obținut medalia de argint, clasîn- 
du-se ne locul doi. cu 54,72 m. Vic
toria în această probă a revenit lui 
Andreas Sellig (R. D. Germană) — 
59,10 m A Cu prilejul unui concurs 
internațional de atletism desfășurat 
lâ Coblenz (R. F. Germania). echipa 
S.U.A. (Dahy Everett. Leroy Burrell, 
Floyd Heard, Carl Lewis) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
masculină de ștafetă 4 X 200 m. cu 
timpul de ri9”38/100.

BASCHET. în cadrul competiției 
internaționale de baschet pentru ju
nioare „Turneul Prietenia", care se 
dispută la Iambol (Bulgaria), selec
ționata României a intrecut cu scorul 
de 68—53 (28—32) formația U.R.S.S. 
Echipa României s-a calificat in faza 
finaiă a competiției, alături de for
mațiile U.R.S.S., Cehoslovaciei și 
Bulgariei.

SAH. La turneul internațional de 
„șah open**,  desfășurat în Berlinul 
occidental, marea maestră româncă 
Eiisabela Polihroniade s-a clasat pe 
locurile 2—3, Ia egalitate cu 
Agneszka Brustman, fiecare cu 5,5 
puncte din 9 posibile.

SCRIMA. La Universiada de vară, 
ce se desfășoară in aceste zile in 
orașul vest-german Duisburg, in 
concursul de scrimă, proba mascu
lină de floretă a revenit italianului 
Mauro Numa, care l-a intrecut cu 
10—7 in finală pe Zsolt Ersek (Un
garia). în asaltul pentru medalia de 
bronz, Stefano Serioni (Italia) a ciș- 
tigat cu 10—3 în fața coechipierului 
său Federico Cervi.

FOTBAL A în meci pentru .preli
minariile Campionatului mondial de 
fotbal, la Salzburg, echipa Austriei 
a învins cu scorui de 2—1 (0—0) 
formația Islandei.. ® La Bruges, in 
prezenta a 3 000 de spectatori. în 
meci internațional amical de fotbal, 
echipa Belgiei a întrecut cu scorul 
de 3—0 (2—0) reprezentativa Dane
marcei. Au marcat Ceulemans (2), 
De Grijse. Au jucat următoarele 
formații : Belgia : Bodart. Grun, 
Brockaert. Demol, De Wolf, Houben, 
Van der Elst. Boffin. Ceulemans, De 
Grijse, Van der Linden ; Danemar
ca : Schmeichel, J. Larsen, Risow, 
L. Olsen, H. Larsen, Andersen, 
Jensen. Frimann. Helt. F. Christian
sen (yilfort), Elstrup (Rasmussen).

BULETIN
Iniormații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția circulație
Datorită comportamentului pre

ventiv manifestat de cei mai mulți 
automobiliști și de ceilalți partici
pant la traficul rutier. în ultimele 
ziie s-a înregistrat un număr redus 
de accidente de circulație. Sondajele 
efectuate de agenții de circulație pe 
arterele cu trafic intens au scos in 
evidență și faptul că peste 90 la sută 
din conducătorii de autoturisme și 
ocupanții locurilor din față utili
zează centurile de siguranță. Cu toa
te că pe unele artere rutiere s-au 
înregistrat creșteri însemnate ale 
valorilor de trafic și. cu precădere, 
pe cele către litoral, spre zonele tu
ristice și de agrement, aparatele ra
dar au depistat puține cazuri de au
tomobiliști care au depășit limitele 
vitezei legale admise. Conducind 
prudent și cu viteză adecvată, la

POPORUL NAMIBIAN

ÎN PRAGUL INDEPENDENȚEI

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Cu prilejul aniversării Zilei Namibiei, în numele Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez, dumneavoastră, 
tuturor membrilor și simpatizanților S.W.A.P.O., întregului popor namibian 
prieten calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes in rea
lizarea aspirațiilor sale legitime de libertate, independență națională, progres 
economic și social.

îmi exprim încrederea că lupta eroică a poporului namibian pentru în
lăturarea dominației coloniale și înfăptuirea independenței Namibiei va fi 
încununată de succes, că Namibia își va ocupa, in curînd, locul demn ce i se 
cuvine în rîndul națiunilor libere ale lumii ca stat independent și suveran.

Sint convins că accesul Namibiei la independență va deschide noi per
spective pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), între popoarele român și 
namibian, spre binele reciproc,. în interesul cauzei libertății șl păcii, al în
țelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

De „Ziua Namibiei11

De aproape două decenii, forțele 
democratice și progresiste de pre
tutindeni marchează in fiecare an. 
la 26 august, „ZIUA NAMIBIEI". 
Adunarea Generală a O.N.U. a in
stituit această zi printr-o rezoluție 
specială menită să evoce importan
tul moment al declanșării luptei ar
mate de eliberare a poporului na
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O. 
(1966), și să mobilizeze opinia pu
blică mondială la acțiuni tot mai 
hotărîte pentru lichidarea ocupării 
ilegale de către R.S.A. a acestui te
ritoriu, ultima mare enclavă colo
nială de pe continentul african. Pro
blema nămibia- 
nă s-a aflat con
stant pe ordinea 
de zi a O.N.U., 
a altor organiza
ții internaționa- .
le, care, manifestîndu-și solidarita
tea și sprijinul cu lupta eroică pen
tru neatiruare a poporului nami
bian, au condamnat cu hotărîre po
litica colonialistă a rasiștilor sud- 
africani, cerind să fie recunoscut 
dreptul la existență liberă al Nami
biei.

Anul acesta sărbătorirea „Zilei 
Namibiei" are loc in condiții cu to
tul diferite față de trecut. După 105 
ani de dominație străină, vastul te
ritoriu al Africii de Sud-Vest se 
află in pragul eliberării de cătușele 
robiei coloniale. Ultima etapă a pro
cesului decolonizării a început la 1 
aprilie a.c„ prin trecerea ia apli
carea rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate, în cele aproape cinci 
luni care au trecut de atunci fiind 
înregistrați importanți pași pe calea 
lichidării ocupației R.S.A. Ca rezul
tat al traducerii în viață a rezolu
ției amintite, forțele sud-africăne au 
trebuit să părăsească teritoriul na
mibian, pe cuprinsul căruia a rămas 
doar un mic contingent de 1 509 de 
soldați, iar acțiunea de pregătire a 
alegerilor de la 1 noiembrie pentru 
Adunarea Constituantă se inten
sifică pe zi ce trece. Peste 40 000 de 
Tefugiați, răspîndiți in mai. multe 
țări, au revenit în patrie cu scopul 
de-- a participa la campania elec
torală.
. Jîrogrampl S.W.A.P.O. pentru eta
pa hotărîtoare pe care o parcurge 
poporul namibian a fost salutat cu 
entuziasm în cadrul unor mari adu
nări do masă. Perioada de tranziție 
pină La dobindirea independenței nu 
este insă deloc ușoară. în încerca
rea, sortită eșecului, de a-și men
ține influența și a-și promova in
teresele, R.S.A. recurge la fel de 
fel de manevre și subterfugii. O vie 
indignare a stirnit includerea în 
forțele de poliție n unităților repre
sive „Koevoet", care ani de-a rin- 
dul au terorizat populația și care 
acum încearcă s-o determine să 
nu-și dea votul reprezentanților 
S.W.A.P.O. in viitoarele alegeri. Re

*
Cu prilejul aniversării „Zilei Na

mibiei", vineri după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cul
turală organizată de Liga Română 
de Prietenie cu Popoarele din Asia 
și Africa și Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

cinema
Ciclu de filme „Epopeea revoluției 

de eliberare socială și națională oglin
dită îh filmul românesc". 23 August 
1944—23 August 1989. Noi, cei din linia 
intîi — 9; 11,15; 13,30; 18; 20,15, Bucu
rești — file de epopee — 15,45 : PA
TRIA (11 3(5 25)
• Ciclu de filme „45 de ani de glo
rioasă istorie socialistă". Miracolul : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Pădurea de fagi — 9; 11; 13; 15, 
Drum de luptă și biruință — 17.13; 
19,30 : SCALA (11 03 72)
ft Punga cu libelule : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Niște băieți grozavi : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (213136) — 15; 17; 19 
ft Maria și marea: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
ft Viața ca o poveste — filmul româ
nesc ieri și azi — 17; 19, Alo, ateri
zează străbunica — 9; 11; 13; 15 : DA- 
dTA (50 35 94)
• Flori de gheață : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
ft Omul care ne trebuie : COTRO- 
CENI (81 68 88) — 13: 17; 19
O Cantemir: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19
• Rezerva la start : VIITORUL 
(10 67 40) — 13: 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : POPU
LAR (351317) — 15; 17; 19

RUTIER

trecerea prin comuna Girov, județul 
Neamț, omul de la volanul autotu
rismului l-NT-4 983 a reușit să 
oprească și să evite accidentarea 
unui biciclist care a virat la stingă 
fără să se asigure.

Circulația rutieră la sfirșit de 
săptămină se va desfășura tot în 
condițiile unor importante creșteri 
ale valorilor de trafic. în asemenea 
Împrejurări, siguranța deplasării ve
hiculelor și pietonilor depinde in 
mare măsură de respectarea norme
lor rutiere și de comportare preven
tivă a tuturor celor care folosesc 
drumul public. Pe unele trasee, mai 
ales la anumite ore, circulația in co
loană a autovehiculelor impune ce
lor de la volan o atenție sporită, 
păstrarea unei distanțe corespunză
toare in mers și evitarea depășirilor. 

centele dezbateri din Consiliul de 
Securitate pe marginea situației din 
Namibia au prilejuit condamnarea 
cu toată fermitatea a activității ele
mentelor al'late în slujba Pretoriei, 
cerindu-se R.S.A. să înlăture orice 
obstacol în calea aplicării planului 
O.N.U. și proclamării independen
tei acestui teritoriu.

în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate cu popoarele care 
luptă pentru dreptul de a se dez
volta de sine stătător. România so
cialistă a fost și este alături de po
porul namibian. Țara noastră urmă
rește cu viu interes eforturile de

puse pentru tra
ducerea în viață 
e planului O.N.U., 
respingind orice 
încercări de a sa
bota sau de a adu

ce vreo atingere aspirațiilor legiti
me ale poporului namibian. Această 
poziție și-a găsit o nouă și elocventă 
confirmare in cuvintarea rostită de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
Adunarea solemnă organizată in Ca
pitală cu prilejul sărbătoririi zilei de 
23 August. „Susținem ferm — arăta 
secretarul general ,al partidului — 
soluționarea problemelor din Nami
bia în spiritul acordului realizat și 
asigurarea independenței naționale 
depline a poporului namibian*.

în cei 23 Ide ani care au trecut de 
la declanșarea luptei armate de eli
berare în Namibia, România a acor
dat un permanent sprijin politic, di
plomatic, moral și material poporu
lui namibian. Solidaritatea dintre 
poporul român și poporul na
mibian, dintre Partidul Comu
nist Român și Organizația Poporu
lui din Africa da Sud-Vest și-a gă
sit concludente expresii cu ocazia 
întâlnirilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut, pe pă- 
mint african și la București, cu Sam 
Nujoma. președintele S.W.A.P.O., de 
fiecare dată secretarul general al 
partidului nostru afirmînd cu puteră 
hotărîrea României socialiste de a 
acorda întregul sprijin poporului 
namibian pină la victoria cauzei sale 
drepte. Țara noastră a fost primul 
stat care a încheiat un document In
ternațional cu S.W.A.P.O., ceea ce 
a marcat o însemnată contribuție la 
recunoașterea și afirmarea acestei 
organizații pe plan mondial.

Pentru opinia publică din țara 
noastră „Ziua Namibiei" constituie 
un prilej de a-și reafirma convin
gerea că nimic nu va putea împie
dica împlinirea aspirațiilor vitale ale 
poporului namibian și că în curînd 
lupta acestuia va fi încununată de 
6ucces, consemnind, astfel, practic, 
dispariția ultimelor vestigii ale rur 
șinosului sistem colonial de pe con
tinentul Africii.

*
Au participat membri ai conduce

rii Ligii Române de Prietenie cu 
Popoarele din Asia și Africa și 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

ft Întoarcerea acasă : STUDIO 
(59 53 15) — 9; 11,45; 14,30; 16,45; 19,30 
> Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30: 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 8,45; 11; 13,13; 
15,30: 17,45; 20
ft Misiune specială : FERENTARI 
(89 49 85) — 15; 17; 19
• Sagarmatha : UNION (13 49 04) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
ft Promisiuni : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19

teatre

sond%25c4%2583.de
tone.de
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, marea sărbătoare națională a 
poporului frate român, dorim să vă adresăm dumneavoastră. 
Partidului Comunist, Consiliului de Stat, guvernului și poporului 
român cele mai călduroase felicitări.

Acum 45 de ani. in condițiile interne și internaționale favo
rabile create de victoriile de răsunet ale armatei sovietice in 
războiul antifascist, poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Înfăptuit cu succes revoluția de la 23 August 
1944, care a răsturnat dictatura fascistă și a realizat eliberarea 
socială și ; națională, deschizind calea construirii noii societăți 
socialiste. Poporul vietnamez se bucură sincer în fața marilor 
realizări pe care harnicul popor român, animat de spiritul muncii 
creatoare, le-a obținut in opera de făurire a socialismului, trans- 
formind România din țara slab . dezvoltată de -odinioară intr-o 
țară industrial-agrară modernă, cu o cultură și știință înaintate, 
cu un nivel de trai material și spiritual în continuă creștere.

Cu această ocazie, urăm poporului român să obțină noi si tot 
mai mari realizări in îndeplinirea hotăririlor celui de-al XT.II-lea 
Congres al Partidului Comunist Român. în vederea construirii 
societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării continue a 
României spre noi culmi de progres.

Fie ca solidaritatea, prietenia șl colaborarea dintre'partidele 
și guvernele noastre, dintre popoarele vietnamez și român să se 
întărească și’ să se dezvolte necontenit, în interesul popoarelor 
celor două țări, al socialismului și păcii.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general dl Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

DO MUOI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Centrat ar Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, al guvernului și poporului Republicii Populare Demo
crate Etiopia și al meu personal, doresc să vă adresez dumnea
voastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, guvernului și poporului frate al Republicii So
cialiste România cele mai calde felicitări cu ocazia istorică a mar
cării celei de-a 45-a aniversări a zilei eliberării României de 
către forțele patriotice și progresiste ale țării. Această zi a elibe
rării naționale constituie o contribuție importantă la -lupta pentru 
emanciparea popoarelor oprimate.

La această aniversare istorică, doresc să reafirm ferma noastră 
convingere că relațiile strinse și Întreaga cooperare care se dez
voltă atit de fericit intre cele două țări ale noastre vor continua 
să se intărească și să se adîncească pe mai departe, spre binele 
reciproc al celor două popoare.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă exprima cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu 
și prosperitate pentru poporul ftate român.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Etiopian, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Etiopia, 
Comandant suprem 

al Forțelor Armate Revoluționare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a eliberării României, do
resc să vă adresez dumneavoastră și poporului român sincerele 
noastre felicitări, din partea mea și a. poporului afgan. Totodată, 
trebuie menționate marile realizări obținute in cei 45 de ani, în 
special în economie și viața social-economică a României. în ulti
mii 24 de ani România a Jucat un rol important printre celelalte 
țări iubitoare de paoe, asigurind pacea și extinderea relațiilor 
prietenești între popoarele lutaii.

Este o mare plăcere să constat că lupta poporului afgan pen
tru respingerea intervenției străine se bucură de solidaritatea de
plină a poporului român.

Exprimînd dorința de a extinde în continuare relațiile priete
nești dintre cele două țări ale noastre, urez mult succes și 
prosperitate poporului român.

NAJIBULLAH
Președintele Republicii Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a României, poporul și 
Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei mi se alătură in a adresa 
sincere felicitări și cele mai bune urări Excelenței Voastre și po
porului României.

HUSSEIN I

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
plăcerea să vă adresez viile felicitări ale Consiliului Federal, îm
preună cu urările sale pentru viitorul țării dumneavoastră.

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
Președintele Confederației Elvețiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

■ în numele poporului și al guvernului argentinian, precum șl al 
meu personal, am plăcerea să vă adresez cele mai sincere urări de 
fericire personală, de progres și fericire pentru țara dumneavoastră 
prietenă, cu prilejul sărbătoririi Zilei sale naționale.

CARLOS SAUL MENEM
Președintele

Națiunii Argentiniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul șl Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka mi. se alătură pentru a vă transmite dumneavoastră, gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România, felicitări cor
diale și cele mai bune urări cu prilejul fericitei ocazii a Zilei na
ționale a Republicii Socialiste România.

Sint convins că relațiile prietenești și cordiale dintre, cele două 
țări ale noastre se vor intensifica permanent în anii următori.

R. PREMADASA
Președintele

Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră. în nu
mele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
PoDuiare Ungare, vă trimiterii dumneavoastră și poporului român 
prieten salutul și bunele noastre urări, dorindu-vă mult succes în 
activitatea de edificare a țării.

Subliniem, și cu acest prilej, convingerea noastră că legătura 
istorică și vecinătatea popoarelor noastre, precum și lărgirea co
laborării europene fac imperios 'necesare normalizarea și dezvol
tarea relațiilor, dintre cele, două țări im toate domeniile.' Conside
răm că problemele polemice care' astăzi constituie obstacole im
portante pot fi soluționate prin eforturi reciproce, corespunzător 
intereselor ambelor popoare.

rezso nyers
Președintele

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

KĂROLY GROSZ
Secretar general

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BRUNO F. STRAUB
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

MIKLâS NEMETH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări jubiliare, a Zilei naționale 
a României, in numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării 
Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socia
liste Albania și in numele nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, poporului român, salutări cor
diale și cele mai bune urări de succes pentru dezvoltarea, pro
gresul și prosperitatea patriei. Dorim ca relațiile și colaborarea 
prietenească dintre cele două' țări ale noastre să se dezvolte con
stant, in folosul reciproc al popoarelor noastre, precum și al păcii 
și securității in regiune.

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
adresez felicitări, in numele guvernului Indiei și al meu personal.

Țările noastre au o tradiție de prietenie si cooperare in folosul 
lor reciproc. Sînt convins că relațiile noastre vor continua să se 
extindă și să se întărească. ■

Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român progres și prosperitate.

RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Indiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a aniversării Zilei naționale a Republicii So
cialiste România, adresez Excelenței Voastre, în numele poporului 
Nepalului, al guvernului său și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de fericire, de progres și bunăstare pentru po
porul României.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie existente între ță
rile noastre se vor dezvolta și in viitor.

BIRENDRA
» Regele Nepalului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
în acest moment, cînd țara dumneavoastră își sărbătorește 

Ziua națională, am deosebita plăcere ca, în numele poporului 
togolez, al partidului său de uniune națională — Adunarea Po
porului Togolez —, al guvernului Și al meu personal, să vă adre
sez felicitările noastre calde și sincere, împreună cu urări de 
sănătate și fericire pentru dumneavoastră și familia dumneavoas
tră, de prosperitate tot mai mare pentru poporul român.

Exprim bucuria față de excelentele relații de prietenie care 
leagă țările noastre și reafirm dorința de a face totul pentru a 
asigura o dezvoltare armonioasă a cooperării și solidarității care 
există in mod atit de fericit între națiunile noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Fondator al Partidului 

Adunarea Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a României, am 
deosebita plăcere de a vă adresa, în numele meu și al poporului 
kuweitian, cele mal calde felicitări, iar poporului prieten al Româ
niei, urări de prosperitate și progres continuu.

Cu cea mai înaltă considerație,.............

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL SABAH
.Emirul Kuweitului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, regina mi se alătură in a transmite cele mai calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră, pentru pacea, progresul și prosperitatea României.

SULTAN AZLAN SHAH
Suveranul Malayeziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării țării dumneavoastră, îmi este 
deosebit de plăcut ca, în numele poporului malgaș, al forțelor 
sale revoluționare, al guvernului și al meu personal, să vă adresez 
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate pentru poporul român, precum și pen
tru dezvoltarea prieteniei și colaborării între țările noastre.

Cu cea mai înaltă, considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională a României prietene îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite cele mai sincere și cordiale felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a omagia legăturile de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre prietene, legături pe care, îm
preună, dorim să le întărim și să le dezvoltăm în toate domeni
ile, in interesul comun al ceior două popoare, al cauzei păcii și 
securității internaționale.

Vă rog să primiți salutările mele sincere. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu 
și măreție pentru poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei eliberării țării, am marea plăcere de a vă adresa 
sincerele mele felicitări și bune urări de fericire, iar poporului ro
mân prosperitate.

AKIHITO
Împăratul Japoniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România vă 
rog să acceptați, domnule președinte, felicitările mele cordiale și 
cele mai bune urări de multă sănătate pentru dumneavoastră 
personal, precum și de fericire și prosperitate pentru poporul 
român.

In numele reginei Margrethe II 
Regină a Danemarcei

FREDERIK
Prinț regal al Danemarcei, regent

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mărețul prilej al sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România îmi oferă plăcerea deosebită să vă adresez dumnea
voastră și poporului prieten al României, în numele meu. al Con
siliului Comandamentului Revoluției de Salvare Națională, al 
guvernului și al poporului sudanez, sincerele noastre felicitări și 
cele mai bune urări de progres și dezvoltare continuă a țării 
dumneavoastră.

Aș dori, totodată, să exprim speranța că bunele relații de prie
tenie și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște și în viitor 
o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor noastre.

General-locotenent
OMAR HASSAN AHMED AL BASHIR

Președintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției de Salvare Națională,

Republica Sudan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale a României prietene îmi oferă feri
citul prilej de a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul suprem al Forțelor Armate, 
Secretarul general 

al Congresului General Popular

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în numele ponorului 
îsraeliăn și al meu personal, cele mai cordiale felicitări cu prilelul 
Zilei naționale a tării dumneavoastră.

As dori, de asemenea, să dau expresie celor mai calde urări 
pentru sănătatea dumneavoastră, precum și pentru fericirea și 
bunăstarea României.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a zilei de eliberare, 
vă rog să primiți felicitările mele cele mai vii, cu rugămintea de 
a le transmite nobilei dumneavoastră națiuni.

Adresîndu-vă urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
folosesc această ocazie pentru a vă asigura de cea mai inaltă con
siderație.

JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale

a Uruguayului

Domnului'NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Sooialiste România doresc 
să transmit, în numele meu și in numele guvernului și poporului 
Statului Bahrein, sincere felicitări.

Folosesc această ocazie să vă urez multă sănătate și fericire, iar 
poporului român progres continuu și prosperitate.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să vă adresez dum
neavoastră și poporului român cele mai sincere urări ale noastre 
de sănătate și prosperitate.

QABOOS BIN SAID
Sultan al Omanului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule Președinte si stimate prieten.
Cu prilejul zilei de 23 August, data aniversării victoriei revo

luției române, am deosebita plăcere ca, in numele poporului 
centrafrican și al meu personal, să adresez calde și cordiale felici
tări.

In aceste momente fericite, permiteți-mi să vă exprim sincerele 
mele urări de succes deplin in activitatea dumneavoastră, dedicată 
bunăstării poporului român.

Fiind convins că excelentele relații de prietenie și cooperare 
existente între țările noastre se vor consolida tot mai mult, vă 
rog să primiți sentimentele mele de prietenie șt înaltă considerație.

ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane, 

Șeful statului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domniei sale, fratele președinte Nicolae Ceaușescu
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a independen

ței și libertății României sint foarte bucuros să vă transmit dum
neavoastră, . partidului dumneavoastră militant și respectatului 
dumneavoastră guvern, precum și poporului român prieten, în 
numele statului și poporului Palestinei, al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei și al meu personal, felicitări din toată inima 
și cele mai bune urări tovărășești. Doresc, totodată, pentru Repu
blica Socialistă România prietenă continuă prosperitate, sub în
țeleaptă și curajoasa dumneavoastră conducere. Această măreață 
sărbătoare națională reamintește poporului și partidului dumnea
voastră marile sacrificii făcute pentru a se deschide calea liber
tății și. independenței, pentru realizarea obiectivelor naționale de 
progres economic și bunăstare socială.

Sintem încredințați că, datorită înțelepte! dumneavoastră con
duceri, a clarviziunii și politicii dumneavoastră victorioase, ați 
încununat munca poporului și partidului dumneavoastră cu un 
succes deplin.

Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de sentimentele noas
tre de profundă gratitudine pentru atitudinea și solidaritatea dum
neavoastră fermă și principială cu poporul nostru si lupta sa 
dreaptă, cu măreața sa revoltă populară sub conducerea O.E.P., 
singurul său reprezentant legitim, pentru cucerirea victoriei, pen
tru încetarea ocupației israeliene pe pămîntul său, pentru resta
bilirea și exercitarea drepturilor sale naționale inalienabile, inclu
siv dreptul la reîntoarcere, la autodeterminare și la edificarea sta
tului său palestinian independent cu capitala la Ierusalim.

Cu această ocazie doresc, totodată, să vă exprim satisfacția șî 
mindria noastră pentru dezvoltarea raporturilor noastre de priete
nie și cooperare.

Dorim să vă asigurăm asupra hotăririi noastre de dezvoltare 
și întărire a acestor raporturi, aceasta fiind in interesul comun a! 
popoarelor noastre, al progresului și prosperității, al instaurării 
păcii juste și permanente în regiunea noastră, contribuind, astfel, 
la edificarea păcii și securității internaționale.

Reînnoindu-vă mulțumirile noastre deosebite, vă dorim, scumpe 
tovarășe președinte, multă sănătate și fericire, deplin succes in 
conducerea poporului dumneavoastră prieten șl partidului dum
neavoastră militant, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare, 
prosperitate și fericire.

Revoluție pină la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele Statului Palestina, 
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe.
Este foarte plăcut pentru noi de a vă prezenta felicitările noas

tre cele mai călduroase cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a vic
toriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România.

Sintem fericiți să constatăm că România continuă, cu perse
verență și hotărire, edificarea socialismului și, în ciuda dificultăți
lor și obstacolelor, ea obține succese. O dovadă grăitoare este plata 
datoriei externe într-o scurtă perioadă de timp.

România rămine, de asemenea, activă pe plan internațional, 
unde iși aduce o contribuție eficientă la destindere, la consolidarea 
păcii mondiale și la cooperarea între popoare și state.

Meritul acestui bilanț pozitiv vă revine dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român și 
poporului român, care dă dovadă de un mare spirit de patriotism 
și sacrificiu.

Vă reinnoim, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, sincerele noas
tre urări de sănătate, de viață îndelungată și de noi succese Româ
niei socialiste.

Pentru Comitetul Central al Partidului 
Progresului și Socialismului,

ALI YATA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare so

cială și națională, antifascistă și antiimperialistă a României, vă 
rog să acceptați, în numele Comitetului Central al Partidului Stîn- 
gii Elene, cele mai călduroase urări pentru poporul român. Parti
dul Comunist Român și dumneavoastră personal.

LEONIDAS KYRKOS
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Stingii Elene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Romania

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, ne este plăcut să felicităm, în persoana tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, poporul român, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și președintele României pentru evenimen
tul eroic care a condus la eliberarea țării de sub ocupația fas
cistă.

Vă urăm multe și noi succese în nobila dumneavoastră activi
tate, pentru a atinge noi țeluri în dezvoltarea națională, întărind 
prietenia strinsă a partidelor și popoarelor noastre.

RIGOBERTO PADILLA RUSH
Secretar general

al Partidului Comunist din Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, vă rog 

să-mi permiteți să vă adresez, în numele meu și al Partidului So
cialist Progresist, cele mai sincere felicitări, urîndu-vă, totodată, 
atit personal, cit și întregului popor român, depline succese p« 
calea progresului șt prosperității.

Cu adine respect, /
WALID JOUMBLATT

Președintele 
Partidului Socialist Progresist 

din Liban

Secretarului general 
al Partidului Comunist Român 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia cele! de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Re

publicii Socialiste România. în numele Partidului Komeito, vă 
adresez sincere felicitări, împreună cu expresia celui mai profund 
respect pentru guvernul și poporul român.

Dăm o înaltă; apreciere eforturilor , și realizărilor pe care le-ați 
obținut pe linia dezarmării și nealinierii, dorite de popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume, fiind convinși că numai socia
lismul va asigura un viitor luminos.

Partidul Komeito dorește să depună toate eforturile pentru a 
promova și întări pe mai departe legăturile de prietenie dintre 
popoarele noastre,

KOSHIRO ISHIDA
Președintele Comitetului Central 
Executiv al Partidului Komeito 

Japonia
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LA MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI ROMAN-ÎNALT OMAGIA
ROMÂNIEI SOCIALISTE, PRESEOINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

Un drum de strălucite victorii in construcția socialistă, 
în lupta pentru promovarea păcii și progresului
Număr special al unei reviste mexicane consacrat țării noastre

Revista mexicană „LABORANTE" a consacrat o ediție 
specială marii sărbători a României socialiste - împlinirea 
a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă. Apărută într-o remar
cabilă ținută grafică, publicația cuprinde în primele pa
gini portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu. Articolele inserate, bogat ilustrate.

pun în evidență realizările obținute de țara noastră după 
23 August 1944, îndeosebi marile prefaceri revoluționare 
ale perioadei inaugurate de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., contribuția hotărîtoare a conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la împli
nirea idealurilor de progres și civilizație ale poporului 
român.

!n paginile revistei sînt, totodată, înfățișate direcții de 
acțiune pe plan extern ale României socialiste, inițiativele 
și demersurile strălucite ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizind soluționarea în interesul tuturor popoarelor a pro
blemelor cardinale cu care se confruntă omenirea, fău
rirea unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării largi între 
națiuni.

Manifestări și adunări festive 
in numeroase țări ale lumii

Marcării celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 ii sint con
sacrate peste hotare noi și diverse manifestări, in cadrul cărora sint evi
dențiate aspecte ale dezvoltării impetuoase a României in anii socialismu
lui, cu precădere in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Sint reliefate, de asemenea, politica de pace și amplă colaborare pe plan 
mondial a țării noastre, numeroasele inițiative și demersuri ale președin
telui Nicolae Ceaușescu vizind soluționarea problemelor majore cu care 
se confruntă astăzi omenirea.

In articolul „România la marea 
ei aniversare", publicația mexica
nă subliniază : La 23 August 1989, 
poporul român sărbătorește cea 
de-a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia
listă. în toată această perioadă au 
avut loc mari transformări revo
luționare. Dacă România era, în 
momentul eliberării, o țară slab 
dezvoltată, cu o industrie modestă 
și o agricultură rudimentară, dacă 
80 Ia sută din populație lucra in a- 
gricultură, astăzi ea este o țară in- 
dustrial-agrară avind o industrie 
dezvoltată, modernă și viguroasă, 
și o agricultura socialistă cu mari 
realizări. Industria românească rea
lizează in prezent o producție de 
135 de ori mai mare decît în urmă 
cu 45 de ani, producția agricolă 
a sporit de peste 10 ori, iar venitul 
național a cunoscut o creștere de 
peste 40 de ori. S-au asigurat, ast
fel, dezvoltarea generală a țării șl 
ridicarea nivelului de viață mate
rială și spirituală a poporului. O 
mare atenție a fost acordată dez
voltării echilibrate a ramurilor de 
bază ale economiei, implantării in
dustriei in toate zonele țării. înce- 
pind cu 1965, anul celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, s-a pus un accent deosebit 
pe crearea de noi zone si platforme 
industriale. Plecînd de la faptul că 
dezvoltarea economico-socială și 
ridicarea nivelului de civilizație nu 
pot fi realizate decît pe baza celor 
mai recente cuceriri ale științei, o 
atenție prioritară a fost acordată 
activității științifice, învățămintului 
și culturii.

Paralel cu activitatea de dezvol
tare a forțelor de producție, a in
dustriei, agriculturii și oelorlalta 
sectoare economico-sociale, s-a a- 
eordat o atenție specială perfecțio
nării conducerii, planificării si dez
voltării democrației muncitorești- 
revoluționare. S-a plecat de la fap
tul că socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor și, în acest 
scop, trebuie creat un larg cadru 
democrație, asigurîndu-se partici
parea activă a tuturor categoriilor 
sociale, a întregii națiuni române 
la luarea hotăririlor, la aplicarea 
acestora, la dezvoltarea țării.

Din 1965 au fost lichidate o sea
mă de fenomene negative, s-a pus 
capăt clișeelor, concepției „modelu
lui unic" al construirii socialismu
lui. S-au luat ca punct de plecare, 
în dezvoltarea economico-socială, 
legile obiective generale, dar și 
realitățile și condițiile României.

România socialistă prezintă astăzi 
Imaginea unei țări angajate cu toa
te forțele și resursele sale materia
le si umane in înfăptuirea unui vast 
program de dezvoltare economico- 
socială, menit să asigure creșterea 
rapidă a avuției naționale și ridi
carea continuă a bunăstării între
gului popor, înaintarea țării pe ca
lea făuririi socialismului multilate
ral dezvoltat și trecerii la comunism 
— evidențiază revista în articolul 
„România pe înaltele coordonate ale 
progresului ?i civilizației socialiste".

Din retrospectiva marilor izbînzi, 
din perspectivele luminoase larg 
deschise acestei țări, poporului ro
mân se distinge cu elocvență dru
mul victorios parcurs de România 
socialistă, de la subdezvoltare la 
performanțe economice ridicate, la 
bunăstare, la înflorirea personali
tății umane — subliniază publicația, 
adăugind : Iată coordonatele de 
bază ale unui mare salt la scara 
istoriei, roadele înfăptuirii, prin 
munca entuziastă a întregului po
por român, a unei strălucite stra
tegii de progres economico-social 
al României, strategie elaborată și 
aplicată cu contribuția hotărîtoare 
a conducătorului României socialis
te. Nicolae Ceaușescu. simbolul îm
plinirii idealurilor românești revo
luționare și umaniste, chezășia cea 
mai de preț a înfăptuirii minuna
tului destin de progres și pace al 
acestei țări.

Noua perioadă, deschisă In anul 
1965, se distinge atît prin dinamis
mul, cit și prin calitatea superioară 
a procesului de dezvoltare econo
mico-socială. Ea poate fi conside
rată, pe drept cuvînt, epoca celor

mal mărețe realizări din întreaga 
dezvoltare istorico-socială a po
porului român. Cu greu ar putea 
fi găsite pe plan internațional ase
menea exemple de dinamism eco
nomic, cum este cel înregistrat de 
România, care, într-o perioadă re
lativ scurtă, prin efort propriu și 
cu o largă disponibilitate pentru co
laborarea internațională, a devenit 
o țară socialistă industrial-agrară, 
angajată intr-un amplu proces, ca
litativ superior, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — relevă „Laborante".

După ce prezintă date statistice 
privind dinamica principalilor in
dicatori al dezvoltării economiei 
■românești, revista arată :

La baza dezvoltării economico- 
sociale România a situat, în ulti
mul sfert de veac, politica ratei 
înalte a acumulării, rațională și e- 
ficient utilizată, îmbinîndu-se în 
mod realist necesitățile reproduc
ției socialiste lărgite din fiecare e- 
tapă de evoluție a țării cu cerin
țele ridicării neîncetate a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
întregului popor. Aceasta a permis 
să fie create aproape 2 000 de în
treprinderi. amplasate în centrele 
tradiționale, precum și în cele pes
te 180 de noi platforme indus
triale.

De asemenea, au fost date în 
folosință sau sînt in curs de reali
zare adevărate ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", cum ar fi ca
nalele navigabile Dunăre — Marea 
Neagră si Poarta Aljjă — Midia- 
Năvodari, metroul și programul 
de modernizare a Capitalei, Cen
trala nuclearo-electrică de la Cer
navodă, canalul navigabil Du
năre — București.

Prin ritmurile medii înregistra
te m ultimii 24 de ani in creșterea 
producției industriale, România a 
devansat majoritatea celorlalte 
țări socialiste și țări capitaliste 
dezvoltate, fapt ce a permis o di
minuare substanțială a decalajelor 
economice apseciabile care o sepa
rau în 1965 de aceste state.

La obținerea rezultatelor de 
excepție o contribuție hotărîtoare 
a avut-o, în ultimele peste două 
decenii, introducerea în producție 
a cuceririlor științei și tehnicii,, in 
conformitate cu programele de 
cercetare științifică. dezvoltare 
tehnologică și promovare a pro
gresului tehnic. Aceste programe, 
elaborate sub conducerea directă a 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
de stat, savant de largă recunoaș
tere internațională, orientează cu 

claritate dezvoltarea preponderent 
intensivă, calitativă, a forțelor de 
producție, in corelație cu tot ceea 
ce este nou și Înaintat in știință 
și tehnică, in cunoașterea umană, 
atît pe plan național, cît și inter
național — subliniază revista.

Concomitent cu dezvoltarea pu
ternică și cu modernizarea indus
triei ' a fost elaborată o strategie 
unitară, de lungă durată, privind 
asigurarea unui echilibru structu
ral cu agricultura — a doua ra
mură de bază a producției mate
riale. Realizarea unei agriculturi 
moderne, intensive, de mare pro
ductivitate a cerut eforturi susți
nute pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale, a necesitat — in 
toți acești ani — însemnate fon
duri de investiții.

Trecerea României în rândul ță
rilor cu o economie modernă, în 
plin proces de dezvoltare, s-a în
făptuit în condițiile unei extinderi 
și diversificări fără precedent a 
relațiilor eoonomice externe.

Mai ales in perioada ultimilor 24 
de ani. România s-a remarcat ca 
o participantă constant activă la 
diviziunea internațională a mun
cii, situindu-se permanent in 
prim-planul eforturilor pentru o 
amplă și neîngrădită colaborare e- 
conomică intre toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

România întreține în prezent re
lații diplomatice și economice cu 
155 de state, de peste două ori mai 
mult decit in 1965.

Pentru a asigura condițiile ne
cesare realizării aspirațiilor de 
pace șl progres ale poporului, 
România a promovat cu consec
vență o politică externă princi
pială în soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea negocierilor, 
pornind de la faptul că dezarma
rea, problemele noii ordini econo
mice, așezarea relațiilor dintre 
state pe baze noi, democratice nu 
se pot Înfăptui decît cu partici
parea tuturor statelor lumii, fără 
deosebire de mărime sau orîndui
re socială — subliniază revista me
xicană.

în ansamblul politicii externe a 
României, al inițiativelor și de
mersurilor internaționale ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pro
blema lichidării subdezvoltării, a 
marilor decalaje dintre state și în
făptuirii unei noi ordini economi
ce mondiale ocupă un loc deose
bit de important. Aceasta este o 
problemă de a cărei soluționare 
depind nu numai asigurarea echi
librului necesar al economiei 

mondiale, ci și perspectivele de 
pace ale întregii omeniri — se e- 
vidențiază in articolul intitulat 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
promotor al unei noi ordini eco
nomice internaționale".

România — relevă revista — 
consideră necesar să se pună câ- 
păt actualei situații economice și 
financiare internaționale, îndeo
sebi politicii de sărăcire a țărilor 
în curs de dezvoltare, și să se ac
ționeze pentru o soluționare globa
lă a problemei datoriilor externe, 
pentru o nouă ordine economică 
mondială, bazată pe relații de de
plină egalitate și echitate intre 
state, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor statelor, și 
în primul rind al celor rămase in 
urmă.

„România : Strategia efortului 
propriu" este titlul unui alt articol, 
în care se relevă, între altele : In 
1965, cînd a fost ales să condu
că destinele țării, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut de înlă
turat conceptele statice despre 
dezvoltare. A avut de luptat cu 
imobilismul, conservatorismul și 
șablonismul în gindirea politică și 
economică. A repus în drepturi 
depline istoria poporului român, 
din care a făcut un bogat izvor de 
învățăminte pentru prezent și pen
tru viitor. A redat poporului în
crederea in forțele proprii, în ca
pacitatea sa de creație științifică și 
tehnică. A pornit la drum cu do
rința arzătoare de a făuri pe pă- 
mîntul patriei sale străbune o na
țiune a unei înalte științe și a unei 
înalte culturi.

Au trecut ani, au trecut dece
nii. Ideile izvorîte din gindirea cu
tezătoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu au dat roade. 
S-au produs transformări uriașe — 
economice, politice ,și sociale. A 
căpătat un curs nou întreaga viață 
a poporului român. Această țară 
s-a transformat din temelii. De 
fapt, s-a schimbat radical geogra
fia economică și soeială a Româ
niei. Și s-a schimbat radical mo
dul de a munci, de a gîndi și a 
trăi al poporului român.

Semnificativă pentru toate aces
te prefaceri înnoitoare este o re
centă realizare — ce poate fl defi
nită istorică — a poporului ro
mân : încheierea, la sfirșitul lunii 
martie 1989, a plății datoriei exter
ne. Intr-o „lume datoare", cînd 
poverile financiare ale statelor în 
curs de dezvoltare depășesc suma 
de 1 300 miliarde dolari, România 
a anunțat că nu mai are de plătit 
nici o datorie, față de nimeni. în
tr-o lume bîntuitâ de o gravă criză 

economică, în care țările în curs 
de dezvoltare, dar și multe state 
din cele puternic industrializate se 
confruntă cu fenomene de recesiu
ne. inflație și șomaj, România a 
reușit să-și asigure mijloacele ma
teriale, financiare și umane pentru 
a continua dezvoltarea economică 
și socială, creșterea nivelului de 
trai și pentru a-și plăti in între
gime datoria externă. Aceasta este 
intr-adevăr o victorie istorică. Ea 
asigură deplina independență a 
țării, și economică, și. politică.

Revista mexicană consacră un 
articol separat ■ realizării. strălucite 
reprezentate de lichidarea datoriei 
externe, în care adaugă : Lichi
darea datoriei externe intr-o pe
rioadă scurtă este un motiv de în
dreptățită satisfacție și mindrie 
patriotică pentru români, țara lor 
fiind, pînă în prezent, singura din 
lume care a reușit să realizeze a- 
ceastă performantă, care va avea 
neîndoielnic o deosebită impor
tanță pentru perspectiva dezvoltă
rii multilaterale și progresul ge
neral al României.

Alte articole inserate în numă
rul special al revistei mexicane se 
referă la amplele programe de or
ganizare a teritoriului, de moder
nizare a localităților urbane și ru
rale, menite să asigure creșterea 
calității vieții pentru toți locuito
rii patriei, la condițiile create 
pentru afirmarea Dlenară. de jure 
și de facto, a deplinei egalități în 
drepturi între toți cetățenii Româ
niei, la preocuparea permanentă a 
statului nostru pentru conservarea 
și punerea în valoare a monumen
telor istorice și de arhitectură.

In drumul spre progres al fie
cărei națiuni există momente ce 
jalonează cu precizia mersul său 
înainte, prezentul și viitorul său. 
Pentru locuitorii României moder
ne de*  astăzi, asemenea moment? 
le reprezintă, în special, Congresul 
al IX-lea al partidului, de cind in 
fruntea țării a fost ales președinte 
Nicolae Ceaușescu, și apropiatul 
Congres al XlV-lea. ce va avea 
loc în luna noiembrie anul acesta 
— se evidențiază in articolul 
„România — amplu și cutezător 
program de progres șl bunăstare".

Un bilanț al drumului parcurs 
între aceste două mari și remarca
bile evenimente din viața poporu
lui român, bilanț pe care l-au fă
cut românii la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 28 iunie a.c.. reprezintă 
un moment de deosebită satisfac
ție și mindrie, de incredere in vi
itorul lor — relevă revista.

Dar dacă bilanțul ultimelor peste 
două decenii este un motiv de sa
tisfacție și îndreptățită încredere in 
politica internă inițiată și promo
vată cu deosebită rigoare științifică 
și responsabilitate pentru desti
nele poporului său de președintele 
Nicolae Ceaușescu. perspectivele 
pe care le deschid documentele 
adoptate de Plenara C.C. al parti
dului din 28 iunie a.c. reprezintă 
garanția viitorului prosper și a 
înaltelor culmi de civilizație și 
progres pe care se va afla Româ
nia la intrarea în cel de-al trei
lea mileniu. Documentele adoptate 
recent stabilesc orientările de per
spectivă ale dezvoltării societății 
românești pină în anii 2000 și în 
continuare.

Prin exemplul marilor sale rea
lizări, care după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. au schimbat ra
dical înfățișarea țării, nivelul ge
neral de viață al românilor, 
prin perspectivele pe care le 
deschide dezvoltării viitoare am
plul și curajosul program de 
construcție socialistă prezentat 
la Plenara din 28 iunie, toate 
rod al gîndirii creatoare și profund 
științifice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România și-a 
făurit condițiile unui viitor luminos, 
înscriindu-se, totodată, in conști
ința lumii ca o forță activă pen
tru realizarea unei lumi mai drep
te și mai bune. în care, așa cum 
sublinia șeful statului român, fie
care națiune să se poată dezvolta 
liber și independent, corespunză
tor năzuințelor sale, fără nici un 
amestec din afară — relevă publi
cația mexicană.

(Agerpres)

MOSCOVA. — La Muzeul de is
torie a orașului Moscova a fost 
inaugurată expoziția „Cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din Româ
nia".

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost evocate pe larg semnifi
cațiile profunde ale actului istoric de 
la 23 August 1944, rolul P.C.R. in 
mobilizarea forțelor progresiste, de
mocratice și patriotice, in înfăptuirea 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialis
tă din tara noastră, marile realizări 
ale poporului român în anii socia
lismului. politica externă principia
lă. constructivă a României socialis
te. evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. dintre cele două 
țări și popoare.

*
La Șantierele navale „Leninska 

Kuzriia". din Kiev, a avut loc o adu
nare festivă. Semnificațiile actului 
istoric de la 23 August 1944 în istoria 
poporului român ,au fost evocate în 
alocuțiunile rostite cu acest prilej de 
C. I. Zabavin, vicepreședinte al fi
lialei din Ucraina a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română. și de con
sulul general al țării noastre la Kiev.

Au participat S. I. Gurenko, secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina. V. P. 
Șcerbina, vicepreședinte al Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
M. A. Orlik, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. V. A. Merkulov, 
șeful Secției relații externe a C.C. a 
P.C. din Ucraina, membri ai guver
nului. alte oficialități, oameni de ști
ință și artă, un numeros public.

Cu același prilej, 1a Biblioteca cen
trală din Kiev se desfășoară „Deca
da cărții românești". La loc de frun
te sînt expuse opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și lucrări științi
fice ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

BEIJING. — Sub auspiciile Minis
terului chinez al Radioteleviziunii și 
Cinematografiei, la Beijing a fost 
inaugurată „Săptâmîna filmului ro
mânesc".

In alocuțiunea rostită la deschide
rea festivă, ministrul adjunct al ra
dioteleviziunii și cinematografiei, 
Chen Haosu, a adresat poporului 
prieten român felicitări cu ocazia 
Zilei sale naționale, a subliniat sem
nificația ișiorică a evenimentului de 
la 23 August 1941. care a deschis 
drumul luminos al socialismului în 
România. El a reliefat aspirațiile, 
idealurile și obiectivele ccmune pe 
care le împărtășesc, deopotrivă, po
poarele chinez și român, in procesul 
edificării vieții noi. socialiste, in ță
rile lor.

Au participat oficialități din cadrul 
ministerelor de externe și al cultu
rii. Asociației de Prietenie a Po
porului Chinez cu Străinătatea. Aso
ciației de Prietenie China — Româ
nia. reprezentanți ai conduceri mu
nicipalității Beijing, personalități 
culturale și artistice.

TOKIO. — In municipiul Yokoha
ma — al doilea ca mărime după To
kio — a avut loc o adunare festivă 
Si s-au desfășurat o serie de activi
tăți culturale dedicate țării noastre.

Au luat cuvintul Mutsuo Ariyama, 
consilier al municipiului Yokohama, 
președintele Comitetului pentru 
Yokohama-Constanța. Masahisa Ta- 
guchi. director executiv al expoziției 
„Yokohama ‘89“, și ambasadorul țării 
noastre in Japonia, care au evocat 
actul istoric din August 1944. marile 
transformări care au înnoit viata 
politică, economică si socială a tării 
în cei 45 de ani care au trecut de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. S-a subliniat că. sub 
conducerea inteleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a deve
nit o tară socialistă in plin progres, 
cu o structură și viată politică 
profund democratice, cu o industrie 
și o agricultură moderne, cu un ni
vel ridicat de trai al poporului, cu 
o participare activă la desfășurarea 
marilor evenimente din viata inter
națională.

Grupul folcloric „Biliana" din 
Yokohama' a prezentat un bogat pro
gram de dansuri populare românești, 
urmat de o gală de filme.

KINSHASA. — I.a Adunarea 
festivă de la Universitatea Națio

nală din Kinshasa. în alocuțiu
nea rostită de rectorul universității, 
profesorul Bingoto Mandoko Nla 
Mpeya. au fost evocate semnificația 
actului istoric de la 23. August 1944, 
mărețele realizări obținute de po
porul român in dezvoltarea sa eco
nomico-socială. A fost relevată, de 
asemenea. contribuția activă a 
României, personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. la promovarea 
ideilor de dezarmare, pace, securitate 
și colaborare internațională, la fău
rirea unei lumi mai drepte si mai 
bune pe planeta noastră. S-a subli
niat cursul favorabil al evoluției re
lațiilor de prietenie și colaborare 
româno-zaireze. care cunosc o dez
voltare ascendentă, ca urmare a dia
logului politic la cel mai inalt nivel.

La loc de cinste, în expoziția de 
carte românească, deschisă, cu acest 
prilej. în sala Senatului academic al 
universității, au fost prezentate 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oglindind vasta 
sa activitate politică, teoretică și 
practică, precum și lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. După vizio
nare, volumele au fost donate bi
bliotecii Universității din Kinshasa.

La manifestare au luat parte 
deputați in parlament, membri ai 
Senatului universității, studenți, re
prezentanți ai presei zaireze,

LIMA. — La sediul Partidu
lui Aprist Peruan, din Lima, a 
avut loc o adunare festivă consa
crată tării noastre. Despre însemnă
tatea evenimentului istoric de la 
23 August 1944 in viața poporului 
român au vorbit Anibal Huerto Diaz, 
secretar general al Tineretului 
Aprist, Jose Luis Perez Sanchez 
Cerro, secretar al Comitetului Exe
cutiv Național, care răspunde de 
problemele internaționale.

A fost prezentat filmul documen
tar „România de azi".'

MAPUTO. — La atelierele centrale 
din Maputo, din cadrul întreprinde
rii. .Naționale de Căi Ferate si Por
turi din Mozambic. a avut loc o adu
nare festivă.

Primul-secretar al comitetului de 
partid FRELIMO de la atelierele 
centrale a adresat poporului român 
un salut cu prilejul Zilei sale națio
nale, subliniind tradiționalele relații 
de prietenie și solidaritate dintre 
popoarele român și mozambican, 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Frontul de Eliberare a 
Mozambicului — FRELIMO.

Vorbitorul a evocat vizitele în 
Mozambic efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

In cinstea marii noastre sărbători 
naționale, la ambasadele române 
din BUENOS AIRES, LUSAKA, 
JAKARTA, DAR ES SALAAM, 
NEW DELHI și LAGOS au 
fost organizate Intilniri cu repre
zentanți ai presei din țările respec
tive, in cadrul cărora au fost sub
liniate semnificația evenimentului 
istoric de la 23 August 1944, 
realizările obținute de poporul 
român in construcția socialismu
lui, rolul hotâritor al președinte
lui Nicolae Ceaușescu in afirmarea 
României ca unul dintre factorii cei 
mai activi din viața internațională.

De asemenea, la PARIS, ALGER și 
LUSAKA au fost prezentate expozi
ții de carte, la loc de frunte aflin- 
du-se opere din gindirea social-poli- 
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și lucrări 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Au 
fost prezentate, de asemenea, ex
poziții de fotografii documentare, 
înfățișind aspecte din istoria țării, 
marile realizări obținute de poporul 
român în cei 45 de ani de la elibe
rare. Un stand de cărți și publicații 
românești a fost organizat la JA
KARTA. iar la TEL AVIV a fost 
vernisată o expoziție de grafică 
românească contemporană. 1

La PRAGA, VARȘOVIA și TIRA
NA au fost prezentate gale de filme 
artistice și documentare.

(Agerpres)

Economia R.S. Cehoslovace în
PRAGA 25 (Agerpres). — Gu

vernul R.S, Cehoslovace a analizat, 
în cadrul unei ședințe, modul in 
care au fost îndeplinite prevederi
le planului pe primele șase luni ale 
anului — transmite agenția C.T.K. 
Ritmul' de dezvoltare economică a 
țării a depășit pe cel prevăzut de 
plan la principalii indicatori, con- 
statindu-se totodată frinarea unor 
tendințe negative, îndeosebi In ce

Situația din
KABUL 25 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția BAKHTAR — 
citată de T.A.S.S. — detașamente ale 
opoziției armate afgane au continuat 
bombardarea unor localități, intre 
care Host și Jalalabad, unde s-au 
înregistrat victime în rindurile 
populației civile. In zona Jalalabad 
efective ale opoziției au încercat o 
ofensivă împotriva forțelor guverna- 

primele șase luni ale anului 
privește datoriile externe ale țării — 
precizează agenția citată.

In același timp, guvernul a con
statat că nu au fost soluționate une
le probleme principale ale econo
miei cehoslovace. între care crește
rea cheltuielilor de producție, nive
lul calitativ al produselor, menține
rea unor tendințe de dezvoltare ex
tensivă "și altele.

Afganistan
mentale, dar au fost oprite și apoi 
respinse.

Agenția BAKHTAR relatează, de 
asemenea, că în provincia Ba- 
dahshan șl în zonele Anardar, Gu
listan și Kalegah s-au înregistrat 
ciocniri între diferite grupuri ale 
opoziției armate, soldate cu vic
time.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I
I
I

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. CHINEZE, Li Peng, 
l-a primit pe ministrul de externe 
al Republicii Bangladesh, Anisul 
Islam ■ Mahmud, aflat în vizită o- 
ficială la Beijing. In cadrul con
vorbirilor au fost dezbătute moda
litățile de extindere a relațiilor 
bilaterale, îndeosebi în domeniul 
cooperării economice, și au fost a- 
bordate diverse aspecte ale proble
maticii regionale.

PLENARA A C.C. AL PARTI
DULUI POPORULUI DIN PANA
MA. La Ciudad de Panama a a

vut loc o plenară a C.C. al Parti
dului Poporului din Panama, care 
a analizat sarcinile partidului în 
condițiile actualei crize interne 
din această țară. In raportul pre
zentat plenarei, Ruben Daio Souza 
Batista, secretar general al C.C, al 
partidului, i-a chemat pe comu
niști să-și intensifice activitatea 
în rindurile maselor populare pen
tru crearea frontului unic de 
luptă împotriva imperialismului și 
reacțiunii locale, pentru o reală 
independentă și suveranitate na
țională.

ÎN ZAIR au început convorbiri 
între președintele Mobutu Șese 
Seko și președintele ad-interim 
al R.S.A., Frederik de Klerk, so
sit intr-o vizită oficială pe teri
toriul zairez. Potrivit postului- de 
radio al Zairului, citat de agenții
le T.A.S.S. și Efe, interlocutorii 
vor aborda probleme legate de â- 
partheidul din R.S.A. Vor fi abor
date, de asemenea, probleme le
gate de situația din Angola. După 
cum s-a mai anunțat, președintele 
Zairului mediază intre autoritățile 
legale din Angola și gruparea rebe
lă „UNITA", sprijinită de R.S.A.

GUVERNUL DIN SRI LANKA A 
APROBAT PRELUNGIREA CU 
ÎNCĂ O LUNA A STĂRII DE UR
GENTA in țară, ca urmare a per
petuării atmosferei de violentă în
treținute de grupările extremiste. 
Numai în perioada cuprinsă între 

15 iulie și 15 august. 840 de per
soane și-au pierdut viața. în pofi
da repetatelor apeluri și măsuri 
ale guvernului pentru realizarea 
reconcilierii naționale.

„VOYAGER 2", sonda spațiali 
lansată in august 1977, de N.A.S.A., 
de la Cape Canaveral, a atins vi
neri la ora 04:13 Gmt punctul cel 
mai apropiat de planeta Neptun, 
aflindu-se la circa 4 800 km deasu
pra polului nord al acesteia. Nava, 
care in drumul său a descoperit 
doi noi sateliți ai lui Neptun, pe 
lingă cei șase cunoscuți, a trans
mis informații de mare interes 
științific.

UN RAPORT al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America 
Latină și zona Caraibilor 
(C.E.P.A.L.) menționează că, in 
1988, produsul intern brut pe an
samblul continentului latino-ame- 

rican a crescut cu numai 0,7 la 
sută, in timp ce producția pe lo
cuitor a scăzut cu 1,5 la sută. Con
comitent, anul trecut s-a înregis
trat o sporire a ratei inflației cu 
circa 473 la sută.

GRUPAREA CONTRAREVOLU
ȚIONARA UNITA, care acționea
ză pe teritoriul Angolei, a anun
țat că a încălcat acordul de la 
Gbadolite incheiat cu reprezen
tanții guvernului angolez, acord 
care prevede încetarea focului în
tre cele două părți. Intr-un comu
nicat dat publicității la Lisabona, 
gruparea a recunoscut că a de
clanșat lupte în regiunile Cunene 
și Cuando Cubango cu militari gu
vernamentali. In cursul unul raid 
efectuat marți, în localitatea Sin- 
guar, din provincia Bie, teroriștii 
UNITA au ucis 12 persoane și au 
rănit alte 30.
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