
Revoluția de eliberare socială și națională din august 1944 a inaugurat o etapă nouă
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istoria patriei, a deschis calea împlinirii idealurilor și năzuințelor 
libertate ale poporului român, a cuceririi depline a independenței și

de dreptate 
suveranității

3

naționale, a afirmării României ca națiune liberă și demnă în rîndul națiunilor lumii".
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
stegarul glorios al revoluției din August

tunel cind, cu 36 de ani în urmă, s-a declanșat revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ,mai rămăseseră exact două săptă- mini pină la împlinirea a patru ani de la căderea României sub dominația apăsătoare a fascismului. Patru ani de jertfe și suferințe, în care poporul român fusese silit de opresorii lui să bea din cupa tuturor amărăciunilor. După amputarea teritoriului național — prolog al marii drame începute la 6 septembrie 1940 — asupra lui se abătuseră, după cum se știe, noi și nu mai puțin dureroase lovituri : instituirea dictaturii anto- nesciene-legionare, ocuparea abia deghizată a țării de către trupele Wehrmachtului și tîrîrea ei în războiul hitlerist dus Împotriva Uniunii Sovietice, spolierea economiei naționale, teroarea și persecuțiile... Numai In cițiva ani se pierduseră sau fuseseră grav afectate cuceriri obținute prin mari lupte șl sacrificii,: integritatea teritorială, independența, libertatea. Prinsă strins in chingile dominației fasciste, țara se îndrepta cu repeziciune spre prăpastie. Sigur, era <je așteptat ca, grație evoluției militare tot mai defavorabile Germaniei, mal devreme sau mai tirziu să se prăbușească și dominația fascistă asupra României. Dar o asemenea alternativă nu era de natură să reducă dimensiunile catastrofei în pragul căreia se găseau atunci țara și poporul român. Se poate ușor imagina ce ar fi însemnat transformarea întregului teritoriu național în teatru de operații militare pustiitoare.Analiza obiectivă a situației' României conduce la concluzia irefutabilă că salvarea ei de la catastrofă nu putea veni din partea unor factori exteriori. Dar aceeași analiză arată că exista, totuși, o șansă de salvare : dacă poporul român însuși, luindu-și soarta in propriile miini, răsturna dictatura mareșalului Antonescu, întorcea armele împotriva Reiehului și, în alianță cu Uniunea Sovietică și celelalte state și popoare din larga coaliție antihitle- ristă, se angaja cu întregul său potențial economic, uman și militar in lupta pentru zdrobirea fascismului pină la obținerea victoriei finale. Dealtfel, această alternativă fusese întrevăzută limpede de Partidul Comunist Român incă din anii 1940— 1941 și pentru transformarea ei în realitate comuniștii acționaseră consecvent, ridicind la lupta antifascistă masele populare, forțele democratice și progresiste.Adevărul este că nici în tabăra lui Hitler, nici in cea a adversarilor lui nu se considera că in situația României ar mai fi putut să survină o cotitură. Hitler, asigurat de mareșalul Antonescu că avea să-l urmeze pină la capăt și rău informat de agenții lui din România, era convins că din această parte nu erau de așteptat surprize neplăcute. Alia- ții, la rîndul lor, subapreciind amploarea mișcării de rezistență românești și din alte motive, întrerupse- seră pînă la urmă contactele cu ex- ponenții acesteia. Văzută din afară, soarta României părea, așadar, pecetluită. Poate tocmai de aceea in capitalele din ambele tabere, in cercuri largi ale opiniei publice in

ternaționale, evenimentele declanșate în după-amiaza de 23 august la București au căpătat rezonanța unei furtuni dezlănțuite aproape din senin, iar ridicarea întregii națiuni române la lupta decisivă pentru eliberarea patriei și pentru salvarea ei de la catastrofă a fost asemuită cu un miracol.Dar — pentru cine cunoaște istoria reală a acelei perioade frămîn- tate — evenimentele petrecute atunci apar ca o consecință firească, logică, a întregii evoluții anterioare. 'încă de la ivirea fascismului, această plagă amenințătoare la a- dresa rațiunii și a păcii, in România răsunase, distinct și ferm, un „Nu fascismului !“, rostit de comuniști, de conștiințele democratice, lucide ale țării, România este țara In care, la puțină vreme după instaurarea nazismului la putere în Germania, a avut loc una din cele dinții acțiuni de amploare cu caracter antifascist — eroicele lupte ale petroliștilor și ceferiștilor, din ia- nuarie-februarie 1933. România este țara în care, Ia 1 Mai 1939, clasa muncitoare, conștiințele lucide și responsabile ale națiunii au manifestat, cu hotărire. împotriva fascismului șl împotriva războiului, che- mind întregul popor român, celelalte popoare ale lumii să acționeze energic pentru a bara calea acestei forțe oarbe care atenta la liniștea popoarelor, la cele mai scumpe dintre cuceririle lor. în acel întâi de mai al anului 1939, la chemarea partidului, a militanților de frunte ai mișcării revoluționare, între care un rol de seamă a revenit revoluționarului comunist care astăzi se află la conducerea destinelor națiunii, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, zeci de mii de demonstranți au înscris în cronica luptei antifasciste și antirăzboinice o pagină memorabilă. chemările acestei zile fiind îmbrățișate cu însuflețire de întreg poporul, stîmind un puternic ecou in opinia publică mondială.La temelia marii ridicări a poporului nostru au stat patru ani de dezvoltare neîntreruptă, în adincime și in lărgime, a mișcării de rezistență antifascistă. Patru ani de pregătiri, făcute cu tenacitate, migală și înțelepciune, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru contopirea într-un singur șuvoi a tuturor firelor rezistenței naționale pe fondul unei puternice stări de spirit antihitleriste. Patru ani de lupte și jertfe împotriva dominației fasciste, in care ’s-au călit voințele și s-au amplificat conștiința și răspunderea patriotică în rîndurile tuturor claselor și categoriilor sociale.Nici in anii 1940—1941, cînd a elaborat și a propus forțelor rezistenței naționale primele documente-pro- gram. referitoare la problemele de bază ale eliberării țării de sub dominația fascistă, nici mai tirziu, în decursul tratativelor purtate cu celelalte formațiuni politice, organizații democratice și asociații profesionale, Partidul Comunist Român nu a revendicat pentru sine o situație privilegiată sau vreun rol special in ansamblul coaliției patriotice. Procedind astfel, comuniștii
Al. GH. SAVU

(Continuare în pag. a V-a)

PATRIA ÎN LUMINAIn fiecare an, în august, Ia 23, poporul român sărbătorește ieșirea de sub platoșa opresiunii fasciste, sărbătorește și cinstește eliberarea și libertatea, desfacerea Țării de cele vechi și intrarea ei într-o zodie nouă, care nu a fost mirifică, nici măcar idilică nu a fost — și nici nu va fi — avînd totuși ca principale . noul și înnoirea, rea și primenirea, care se poate spune, asemenea, că nu ău line, nu au fost blinde, cum nu sînt blinde și dezghiocările din înviorările de adincime ale firii. Dar au fost și sint o realitate, au dus și duc la creșterea bogăției și tăriei acestui neam străvechi și viguros, cu însușiri multiple și distincte, au făcut din România de ieri o țară nouă, o țară liberă și independentă, încrezătoare în viitorul propriu și în viitorul lumii, dornică să și-l apropie, ho- tărîtă să-l cucerească pe

calea muncii pașnice, singura cale bună, și dreaptă, singurul și cel mai sigur mod de a ajunge la progres și bunăstare.România de ieri, România de după 1918, anul întregirii noastre naționale, a fost o

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al C.C. 

al Partidului Comunist Mexican

caracteristici schimba- despre de fost așa line natură.

Iși are-n August douăzeci și trei 
Pas de hotar spre falnic viitor!

Partid-Popor! Sublimă unitate 
Prin care-n August țara iși privește 
Dreptul la timp, la suveranitate, 
La gîndul spus curat, pe românește!

LIMPEDE DE AUGUSTși pentru alte țări dealtfel, un mare și iminent pericol. Contorsiunile în care a intrat țara in deceniul al patrulea și la începutul deceniului cinci au confirmat, din nefericire, iminența a- cestui pericol, cit și orbirea
pla atunci în țară, față de ceea ce se întîmplase înainte de asta.România de după 23 August 1944, România anilor de după război nu mai semăna cu România de după 1918. Asta nu înseam-

Sub semnul marilor înnoiri
Ion LANCRANJANțară mîndră și bogată, care își căuta încă făgașul propriu, alături de celelalte țări și națiuni ale Europei și ale lumii, izbîndind multe, cu- noscînd în domeniul spiritual o perioadă de mare și strălucită înflorire, fără a reuși însă să-și atingă toate obiectivele, datorită contradicțiilor interne, datorită totodată contradicțiilor externe. E cît se poate de clar astăzi că ivirea fascismului și a nazismului au reprezentat pentru România, ca

t sau șarlatania tuturor celor ce au ebehetat cu el, cre- zînd intr-o imblînzire a fiarei, voind, de fapt, să se aleagă și ei cu ceva, ratifi- cînd astfel rapacitatea de tip imperialist. Anii aceia— 1939, 1940, 1941, 1942, 1943— au fost ani grei pentru România, au fost anii unor cumplite contorsiuni, din care am reușit pînă la urmă să ne smulgem, printr-o hotărîre care vădea nemulțumirea întregului popor față de ceea ce se întim-

nă că se regăsise pe sine și că era împăcată cu toate. Intrase, e adevărat, pe un făgaș nou, se desfăcuse de cele vechi, cum spuneam la începutul acestor însemnări, se desfăcea chiar atunci, fiindcă sărăcia și mizeria lăsate de război și de secetă, și de spolierile unora și ale altora, o puneau în fața unor împrejurări aspre, cerind din partea ei noi și noi strădanii, eforturi multiple. Și iată că ea le-a făcut față, muncind și

răbdînd, răbdînd și muncind, limpezindu-se cu încetul la față, limpezindu-și ochii și firea, fluturînd în fața întregii lumi, fără pic de orgoliu, eșarfa albastră a speranței și a dorinței de mai bine.România de după 1965, România de astăzi, își crește și își înmulțește împlinirile în chip firesc, în continuitatea tuturor eforturilor de ieri și de mai demult, fiind astfol din ce în ce mai aproape de sine, situîndu-se totodată, prin tot ce a să- vîrșit și săvirșește — prin zimbetul cald al copilului, prin efortul constructorului, prin gîndul înaripat al savantului și al creatorului de frumos — alături de inima mare a lumii, alături de toți cei ce luptă pentru pacea și binele lumii.România de astăzi, România acestui August sărbătoresc, e, fără nici o vorbă de circumstanță, o țară nouă, o țară liberă, o țară fericită, o țară mîndră !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după- amiază, pe tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Mexican, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii partidului, comuniștilor români, întregului nostru popor un cordial salut și calde felicitări din partea conducerii Partidului Comunist Mexican, a comuniștilor mexicani, cu prilejul aniversării revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă, precum și pentru importantele realizări obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, In opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru salut și sentimentele exprimate și a transmis, din partea sa, a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, conducerii Partidului Comunist Mexican, tuturor comuniștilor mexicani un salut călduros și urări de noi succese In lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social și bunăstare ale poporului mexican.în timpul întrevederii s-a procedat la o largă informare reciprocă asupra preocupărilor actuale și de perspectivă ale Partidului Comunist Român și Partidului Comunist Mexican, precum și la un schimb de vederi în legătură cu probleme actuale ale situației mondiale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în acest cadru au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican,

exprimîndu-se hotărirea comună de a le dezvolta, de a lărgi schimbul de informare reciprocă și de experiență dintre cele două partide in folosul oamenilor muncii din cele două țări, al adincirii legăturilor de colaborare dintre România și Mexic, dintre popoarele român și mexican. A fost reafirmată poziția celor două partide cu privire la necesitatea Întăririi unității de acțiune, colaborării și solidarității între partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități in drepturi, respectării stricte a dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod autonom linia generală politică, strategia și tactica revoluționară, în concordanță cu realitățile naționale din fiecare țară, fără nici un amestec din afară.Secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al C.C. al P.C. Mexican au exprimat hotărirea celor două partide de a contribui la extinderea și diversificarea, th dohtthttare, a relâțiildr dintre România și Mexic — pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii — spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii Intre națiuni.Schimbul de vederi In probleme privind actualitatea politică mondială a scos in evidență preocupările celor două partide față de evoluția situației internaționale, care este incă marcată de un șir de probleme grave și profunde, de fenomene și manifestări ce creează pericole tot mai mari la adresa păcii și independenței popoarelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo au apreciat că în aceste condiții se impune o conlucrare tot mai activă între partidele comuniste, socialiste, social-demo- crate, între toate forțele progresiste, democratice, antiimperialiste pentru

oprirea acestei evoluții periculoase a evenimentelor, pentru reluarea și continuarea cursului spre destindere, respectarea independenței și suveranității naționale, deplinei egalități In drepturi, recunoașterea dreptului fiecărui popor la o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, nerecurgerea Ia forță și la amenințarea cu folosirea forței. Secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Mexican au arătat că în aceste condiții au o importanță deosebită soluționarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii, oprirea cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare și trecerea la măsuri urgente și concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. A fost reliefată importanța temeinicei pregătiri a reuniunii din această toamnă de la Madrid pentru ca ea să corespundă așteptărilor Îndreptățită «le popoarelor.Menționîndu-se profundele schimbări revoluționare și sociale care au loc in lume, inclusiv în America Latină. s-a relevat însemnătatea deosebită pe care o au întărirea unității și solidarității popoarelor împotriva forțelor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, unirea tuturor eforturilor pe plan național și regional în scopul propășirii economice și sociale independente a fiecărei națiuni, lichidării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice mondiale. In acest cadru, s-a evidențiat necesitatea bunei pregătiri a apropiatei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., consacrată noii ordini economice, menită să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor, îndeosebi al celor rămase în urmă, precum și stabilitatea politică și economică mondială.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Ș. Takahara, membru al Prezidiului Permanent, și T. lloșino, 

membru al Prezidiului C.C. al P.C. japonezTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, joi, pe tovarășii Șinici Takahara, membru al Prezidiului Permanent, și Țutomu Hoșino, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.La întrevedere au luat parte tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc din partea tovarășului Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului șl calde felicitări cu prilejul zilei de 23 August — sărbătoarea națională a poporului român- — urări de noi și tot mai importante succese in măreața operă de edificare a noii societăți pe pămîntul României.Mulțumind pentru sentimentele exprimate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Kenji Miyamoto, celorlalți tovarăși

din conducerea P.C. Japonez, tuturor comuniștilor japonezi salutări tovărășești și urări de succes deplin in activitatea consacrată propășirii și fericirii poporului japonez.în timpul întrevederii s-a dat o deosebită apreciere evoluției relațiilor de prietenie și solidaritate statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Japonez și, în acest context, a fost e- vidențiat rolul Declarației comune, semnată la București de tovarășul Nicolae. Ceaușescu și tovarășul Kenji Miyamoto, in anul 1978, în extinderea și amplificarea acestor bune raporturi, în interesul popoarelor român și japonez, al cauzei generale a păcii, socialismului și înțelegerii internaționale.S-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la probleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. S-a a- preciat că viața politică mondială este marcată de un șir de probleme complexe incă nesoluționate, care creează pericole serioase la adresa păcii și independenței popoarelor. In acest context, s-a arătat că trebuie făcut totul pentru rezolvarea pe cale po

litică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict existente în diferite regiuni ale globului. Pornind de la situația existentă, Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Japonez apreciază că trebuie intensificate eforturile tuturor popoarelor pentru trecerea cit mai rapidă la măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară. în a- cest sens, s-a evidențiat importanța bunei pregătiri și desfășurări a reuniunii de la Madrid, incit ea să corespundă așteptărilor popoarelor, să dea un nou și puternic impuls transpunerii in fapt, ca un tot unitar, a Actului final de la Helsinki, dezvoltării largi și neîngrădite a colaborării dintre state. S-a apreciat, de asemenea, că este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, a decalajelor dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, caracteristică relațiilor e- xistente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Japonez.
PatriotismuI fapteiCum, din ce culori, din ce cuvinte s-ar putea împlini mai exact și mai cuprinzător portretul țării în aceste zile de febrilă angajare constructivă, premergătoare marii noastre sărbători naționale ?Anii socialiști au înălțat patria pe soclul celei mai depline demnități — demnitatea muncii — care cunoaște, iată, în acest anotimp creator al lui august, exprimate la cele mai înalte cote ale competenței și răspunderii, întruchipări de simbolică rezonanță.Suș, pe schelele construcției, țara și-a arborat

drapelele sărbătorii. Iar haina festivă pe care cu mîndrie o îmbracă oamenii în semn de matură și adîncă înțelegere a rostu-
pliniri a lui august remarcabile, impresionante fapte de muncă și dăruire comunistă, semn al vocației nedezmințite de cti-

Nicolae DRAGOȘ

rilor supreme ale unui veritabil destin civic este salopeta muncitorească. Ea este — și e firesc să fie așa — emblema timpului contemporan al țării.Pretutindeni pe cuprinsul României socialiste, fiii ei devotați și harnici așază In cununa de îm-

tori. de constructori, al identificării tuturor voințelor și energiilor națiunii noastre cu majorele cerințe ale permanentei dezvoltări social-econo- mice, ale progresului și bunăstării ce trebuie să cunoască — așa cum a decis poporul întreg, într-o lucidă și deplină li

bertate a opțiunilor — un drum mereu suitor. Fiindcă, azi, oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități, înfrățiți în puternicul și indestructibilul front al muncii — au luat trainic, definitiv în propriile rpîini destinele proprii și destinele națiunii socialiste în întregul ei. Fiindcă, azi, oamenii muncii, de la orașe și sate, știu bine, s-au convins pe deplin de adevărul că procentele bună-
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Destinul țării oglindit în destinul unei familii muncitorești
Bătrînul strungar Ilie Costache are un tic verbal (toti avem cite . unul, al lui însă are 0 explicație * aparte). Vorbind, el repetă adesea „dragul tatii". Ușor se poate înțelege de ce. A crescut cinci copii. Dintre care doi au învățat meseria chiar de la el. A avut mereu o puzderie de alți ucenici. Tuturor, ca să se facă ascultat și Înțeles, le spunea cu blîndețe și sinceritate : „dragul tatii". A muncit 43 de ani. Adăugind și cei patru ani de ucenicie — 47. în sufrageria apartamentului său nou din bulevardul Metalurgiei 7 A, meditînd cu gravitate, ei îi spunea autorului acestor rînduri : „în toți anii ăștia, treizeci și șase, de cînd în țară la noi au început să se tntîmple lucruri extraordinare, eu, dragul tatii, am trăit cu gîndul că lumea noastră se preface din temelii ca să devină așa cum ar fi trebuit ea să fie croită de la Început, adică o lume a dreptății, să aibă fiecare dreptul la bucuriile vieții". Iile Costăche reprezintă un destin comun pentru cea mai largă categorie de oameni ai muncii din România — clasa muncitoare.Glasul lui este glasul generației sale. Glasul generațiilor de muncitori care, în urmă cu decenii, lu- crînd cîte 10 sau 12 ore pe zi șl trăind totuși in mizerie, aspirau firesc la o viață omenească, la siguranța zilei de mîine, la o casă, la o profesie și la un loc de muncă pentru ei și urmașii lor, la toate acele drepturi simple ce i se cuvin fiecărui om care își îndeplinește, muncind cinstit, menirea In societate. Este glasul acelor generații care. In numele acestor drepturi, au răspuns la chemările singurei forțe politice fn programul căreia au deslușit adevărul și! s-au avîn- tat în focul revoluției socialiste cu hotărîrea de a schimba, din temelii, rînduielile acelei lumi și de a Întemeia lumea de care ne vorbește Ilie Costache — „lumea dreptății, a dreptului, egal pentru fiecare, la bucuriile vieții".

k lie Costache provine dintre I țăranii din Cîmpia Română. ■ "S-a născut în satul Zăvoiu -ț din comuna Mogoșanl. Din satul lui, a fost primul țăran devenit muncitor la oraș. Ce anume l-a scos pe el din satul lui, la începutul anilor treizeci 7 „Tatăl meu avea pămînt puțin, numai două pogoane, și copii multi, trei fete și doi băieți. Muncea pă- mînt- în parte, la boier, și ca să o scoată la capăt pleca din cînd în cînd la București și muncea ca hamal. De acolo s-a întors el, într-o zi, cu ideea că eu ar trebui să învăț la București o meserie, pentru că, totuși, așa 1 s-a părut lui, orășenii duceau o altă viață, dacă nu mai ușoară, măcar mai luminată decît a noastră, a țăranilor. Dar ca să Înveți meserie se cereau bani, bani mulțl, că ucenicului nu 1 se plătea, el trebuia să plătească. Tata a făcut atunci pentru mine un sacrificiu enorm, nici nu-țl Închipui cit de greu i-a fost, dragul tatii S și-a vindut un pogon din cele două. M-a adus la București, in aprilie 1933..."în Bucureștiul tnsingerat după luptele din februarie ale ceferiști*  lor, cu greu și-a găsit fiul de țăran un loc de ucenic. L-a ajutat Istețimea minții. A intrat, prin concurs, la fabrica de avioane SET. Cu banii de pe pogonul vindut, singurul a- dăpost ce-l găsise fusese un bordel din curtea unul cetățean, o Încăpere săpată In pămînt pe care o Împărțea cu un cîine-lup, pasiunea proprietarului.în 1939 a Ieșit lucrător. 7 Iei pe oră. A făcut socoteala, leafa nu-1 ajungea. Tot căutîndu-șl un loc mal bun, lngroșînd cozile din fața oficiilor de plasare, a ajuns la „Vulcan". în 1941. I-au dat 19 lei 

pe oră (dar ei nu mai valorau acum nici cît cei 7) pentru că la o extrem de dificilă probă de lucru a cucerit admirația examinatorilor săi. I-au dat in primire un strung nou „Weisser" (el mai funcționează și astăzi, Ilie Costache l-a îngrijit „ca pe viața lui", a lucrat cu el pînă în ziua pensionării, în aprilie anul acesta). Strungul era nou, dar mecanismul exploatării patronale era vechi. Consolidat. Perfect în ticăloșia lui. De aceea, în toți acei ani, nici o geană de lumină n-a apărut în viața muncitorului Costache, ca în viața tuturor celor din stirpea lui muncitorească. S-a însurat, i s-au născut copii, și astfel grijile și nevoile au crescut. A muncit 12 ore pe zi. A locuit într-o cămăruță, cu chirie, într-o cocioabă de mahala. El povestește, din acele vremuri, multe intîmplări. Și cum i-a cunoscut în uzină pe comuniști (figurile, vorbele și acțiunile lor îi sînt încă foarte vii în memorie), și cum a făcut parte din comitete muncitorești care au dus tratative cu patronii pentru drepturi elementare — mărirea salariilor, plata orelor suplimentare, contract colectiv de muncă ș.a.m.d.
Amintirile acelei tinereți 11 asaltează mereu mai vii. „Le-aș lăsa uitate, că nu mi-au fost dragi deloc acele intîmplări din viața mea, le-aș lăsa, zic, uitate, dragul tatii, dar văd că nu e bine să le uite lumea, pentru că, vezi dumneata, trebuie să știm de unde am plecat și unde im ajuns noi, muncitorii acestei țări".Prin ceea ce spune Ilie Costache el înțelege o întreagă istorie, urcată cu mari eforturi de la aspirație la Împlinire, de gătre un popor alcătuit din umiliți ca el, dar care și-au dobindit demnitatea și nu pot uita de unde au plecat. Nu pot uita nu pentru că memoria lor se Incă- pățlnează să rețină inutil timpul și circumstanțele umilinței, ei pentru că prezentul — dimensiunile, culorile, confortul lui — nu poate fi altfel percenut la adevărata lui valoare. Numai cine a sădit, a udat și a îngrijit cu trudă pomul simte deplin gustul dulce și aromele toate ale fructului. Mai mult decît atît : nu poți porni mai departe la drum, spre împlinirea unor noi și mari aspirații, fără să-ți cunoști puterile prin comparație cu ceea ce ai izbutit pînă acum.într-o vreme cînd viața lui se derulează în cu totul alt cadru, cînd coboară din apartamentul său confortabil, iar pe stradă vede alți oameni (pe locul fostelor cocioabe a răsărit peisajul superb al unor complexe urbane moderne, imagini pe care Ilie Costache și toți cei ca el nu puteau să le vadă, în urmă cu decenii, nici măcar în desene ce ar fi părut fanteziste), alt fel de oameni vede el astăzi pe largile trotuare ale marilor artere urbane, oameni eu priviri senine, cu haine curate, cu obraji sănătoși, cu zîm- betul firesc al vieții tihnite ; lntr-o astfel de vreme, Ilie Costache, asemeni tntregii lui generații, vede cu ochii minții Istoria, vede momentul dramatic al mulțimii zecilor de mii de muncitori slabi și prost lmbră- cați, adunați cu pumnii strînși șl cu priviri de foc în Piața Palatului, In repetate rînduri, pentru a cuceri puterea. S-a aflat printre ei și atunci cînd mitralierele guvernului Rădescu au secerat mulțimea, și a- tunci cînd a fost instalat la cîrma țării primul guvern cu adevărat democratic. Suprapus peste imaginea acelor zile de încrîncenare a luptei pentru dobîndirea dreptului de a clădi ceea ce s-a clădit mai tirziu în această țară, seninul zilei de azi (cînd pentru fiecare casa e casă omenească, munca e muncă omenească, viața e viață omeneas

că) e șl mal senin. Iar strungarul Ilie Costache simte nevoia să le vorbească despre acest fapt fiilor și nepoților lui.„Eram, dragul tatii, la cheremul patronilor și al slugilor credincioase pe care aveau grijă să și le plătească bine. Da, la noi la «Vulcan», patronii înființaseră o simbrie specială pentru oamenii lor. O numeau «primă de conștiință». Pentru că raportau patronilor tot ce făceam, ce spuneam, ce gîndeam noi. «Conștiința» trădării. Unul dintr-ăștia avea puterea să te arunce în stradă numai pentru că nu-1 plăceau ochii tăi, pentru că Iți cereai un drept sau pentru că la simbrie nu-i dădeai ce spunea el că este «al lui».
• Un bătrîn muncitor le vorbește fiilor 
și nepoților despre generația lui care s-a 
avîntat în lupta revoluționară pentru a 
construi o lume a drepturilor și a drep
tății - lumea noastră de azi • Trei din 
cinci urmași ai muncitorului Costache au 
absolvit o facultate • Cum s-a transfor
mat „casa“ familiei lui cu două odăițe 
în ...15 camere la bloc • Jumătate din 
populația orașelor țării locuiește în apar
tamente construite în ultimii 15 ani

• Pomul rodnic al acestei epoci - crescut din generație în 
generație • „Povestesc toate acestea nu pentru că mi-ar place 
să-mi amintesc condiția mea de atunci, ci pentru că nu se cu
vine să uităm de unde am plecat și unde am ajuns, noi, mun

citorii acestei țări"

Gîndul ăsta, că orlclnd șl din nimic poți să rămil pe drumuri nu l-aș dori nici la dușmani, dragul tatii... Șomaj ? Cine nu știe ce-i șomajul nu știe ce-i mizeria, ce-i disperarea, ce-i omul fără nici o geană de lumină în zare..."X stăzi, Ilie Costache Ie mal vorbește fiilor șl nepoților lui ■n despre locuința muncitorului. <\ „Să-ți spun, dragul tatii, cum mi-am făcut eu casa din comuna Militari, intrarea Repaosului... Auzi, intrarea Repaosului... Stătusem cu chirie pe la fel de fel de proprietari de prin mahalale, care luau șl pielea de pe noi pentru cîte o cămăruță dărăpănată... înduram înghesuiala șl mizeria că mă învățasem cu ele. Dar odată s-a întîmplat ceva. Ieșisem din schimb, luasem leafa și mă abătusem cu cîțiva muncitori de-ai mei pe Ia o circiumă. N-am întîrziat prea mult. Cînd am ajuns acasă am găsit supărare mare. Nevastă-mea pllngea. Ion, al doilea copil, tremura Intr-un colț, umflat de bătaie. Fusese scandal. Copilul rupsese un măr dintr-un pom și l-a prins proprietarul. L-a bătut, l-a bătut pînă I-a lăsat lat, au sărit vecinii să-l scape. Asta a umplut paharul amărăciunii. M-am hotărît să termin cu felul ăsta de viață. Nu i-am mal dat nevestei leafa, ba am luat și bruma de bani ce-i mai aveam strînși, am mai împrumutat și am cumpărat un locșor de casă In comuna Militari. Trei ani tncheiați am muncit ca să ridic, cu mîinile mele, o căsuță cu două odăi și o tindă, o căsuță 

din lemne și din pămînt, ce-am găsit și eu... Cînd a fost gata, am sădit și cîțiva pomi. La poartă am pus un nuc...".Ascultindu-1, cîte un nepot (că are o mulțime de nepoți) îl privește cu mirare adîncă : „Ce s-o fi tot lăudind tataia Ilie cu căsuța lui ? Mare lucru a făcut și el I Mai mult un coteț. Marginile Bucureștiului erau ticsite de cocioabe ca a lui. Acuma nici n-o mai are. Că i-au demolat-o".Pare firesc ca nepotul să gln- dească așa. Din locul din care privește el viața, lucrurile, despuiate de încărcătura lor istorică, ca și de înțelesul lor mai adînc, așa ar pu

tea să pară. Pentru că nepotul a deschis ochii și a crescut într-o cu totul altă lume. S-a născut intr-un oraș impozant, în care cartierele cu blocuri mari, cu spații verzi, cu alei de asfalt, cu magazine elegante se întind cît vezi cu ochii și ți-ar trebui multe săptămîni ca să le străbați pe toate cu pasul. Gesturile simple ale vieții de fiecare zi sint la el cele ale unei vieți civilizate : să deschidă robinetul cu apă caldă într-o baie curată, să se așeze în fotoliu, să se joace pe un covor, să privească la televizor... Să meargă la grădinița mirosind a tencuială și a vopsea proaspătă, să meargă la o școală frumoasă, cu uniforma lui curată ce-l așteaptă în șifonier... Toate, și blocurile, mereu noi blocuri tn construcție, și fabricile noi, și mobila nouă, și toate cele ce-l înconjoară și constituie universul lui de viață apar, pentru el, In chipul cel mai firesc șl n-are cum să înțeleagă ce mare cucerire a fost pentru bunicul faptul că izbutise să-și facă o căsuță cu două odăi, din lut, acoperită cu carton gudronat și în care numai cu greu soba putea să fie încălzită iarna, apa trebuia adusă cu găleata de la colțul străzii, lumina electrică era puțină, baia nu era deloc... Greu de înțeles pentru el aceste lucruri, desigur, pentru că înțelesul lor se află In istorie, în viața de luptă și de muncă a unor generații care au pus In practică, pas cu pas, politica partidului comunist, de mari și profunde prefaceri, de construire a unor noi structuri și mecanisme economice și sociale In stare să aducă, la firescul de azi, forța de a 

crea un cadru nou de viață pentru toate milioanele și milioanele de oameni ai țării.Nu ca să se .laude vorbește Ilie Costache despre căsuța lui. Știe bine că n-ar avea cu ce să se laude. O spune și singur : „Mă uit acuma, dragul tatii, că am cinci copii și toți au crescut mari, s-au căsătorit, au și ei copii. La noi, la țărani (nu-și uită deloc obîrșia), regula din străbuni era că omul trebuie să le dea copiilor lui casă, să le facă un rost. Și a fost o vreme, pe cînd ăștia cinci copii ai mei erau mici și cînd mă întrebam cu îngrijorare ce-o să le dau, unde-o să-i țin cînd or fi mai mari. Că ăle două odăițe ale mele erau împreună cît ‘sufrageria asta, dragul tatii... Am făcut socoteala și-am văzut că eu și cu feciorii mei locuim acum în... cincisprezece camere. Da, cinsprezece camere, cu cinci ‘ băi, și cinci bucătării, și cinci holuri, și cu balcoane, și cu apă caldă, și cu calorifere, și cu o grămadă de mobilă. De ăle două odăițe din Militari mie îmi pare rău, așa sentimental. Că au fost clădite de mîna mea și acolo mi s-au născut copiii... Altfel, de unde să fi luat eu cincisprezece camere și toate celelalte ?“.Cînd îmi povestea toate aceste lucruri (spunîndu-mi și mie „dragul tatii") se aflau de față patru dintre copiii lui. Doi n-au avut de făcut nici cel mai mic efort pentru a-și vizita tatăl. Pentru că Ilie Costache, fiica sa Maria și fiul său Didi ocupă cîte un apartament în același bloc, pe aceeași scară și la același etaj, în bulevardul Metalurgiei 7 A, din noul și impozantul cartier Berceni. Ușă în ușă. Le-au primit de la uzină, în aceeași zi, pentru că patru dintre copiii lui lucrează și ei la „Vulcan"...
Da, Ilie Costache șl toată generația lui care a trăit și a înfăptuit revoluția socialistă știu și le explică acum nepoților că nu cu măruntele lor căsuțe de mahala au ei a se lăuda (pentru că ele erau tocmai reflectarea nedreptății sociale, a înapoierii și neputinței acelor vremuri), ci se pot lăuda, într-adevăr, cu edificiul, măreț și indestructibil, al revoluției socialiste, al unei orîn- 

duiri și societăți noi, In măsură să creeze cadrul civilizat de viață ce li se pare azi nepoților firesc și de cînd lumea.Peste 15 milioane de cetățeni ai României locuiesc astăzi în case noi. Case noi, adică ceea ce se înțelege astăzi prin casă nouă — cu tot confortul modern. Faptul este extraordinar, într-adevăr. în mai puțin de trei decenii (construcția de locuințe a început după 1950), o țară să construiască locuințe moderne pentru aproape două treimi din populația ei 1 Ce forță economică, ce mari disponibilități materiale se cer pentru asta ! Forța aceasta a fost creată treptat prin munca liberă și bine călăuzită a întregului popor, printr-o chibzuită politică a Partidului Comunist Român de punere în valoare a energiilor și resurselor materiale ale țării, într-o societate al cărei unic țel este binele real al omului, emanciparea întregii vieți. Procesul acesta a devenit cu adevărat evident, forța de progres a societății s-a vădit cu deosebire după Congresul al IX-lea. Dacă e să ne referim numai la construcția de locuințe, statisticile spun că între 1965 și 1980 s-au construit de cinci ori mai multe locuințe decît în cei 15 ani anteriori. Aproape jumătate din populația orașelor locuiește în apartamente construite în această perioadă.
re s-a petrecut Intre timp cu familia muncitorului Iile Costache 7 Să vorbim puțin despre cei cjnci urmași ai săi. m ce fel au preluat ei ștafeta muncii și a vieții generației părintelui lor 71. Ilie I. Costache (prin tradiția 

•țăranului român, primul născut, dacă e băiat, primește prenumele tatălui). S-a născut în 1941. A făcut școala profesională a uzinei „Vulcan". „Mi-a fost mie ucenic, dragul tatii. A ieșit strungar. Dar el avea altă chemare. Așa că a urmat liceul seral și după asta s-a dus la facultate, la zi. Cînd l-am văzut student, mi-am zis : «Ia uite că am ajuns să am și băiat student cu toate că eu n-am primit niciodată de la patroni prima de conștiință. Că mai înainte, pînă prin ’46, la noi, la «Vulcan», un singur muncitor avea copil student, era tocmai unul cu «primă de conștiință»".Să adăugăm, din statisticile vremii, amănuntul că în anul universitar 1943/1944, din 20 742 de stu- denți din România, numai 58, respectiv, 0,3 la sută, erau fii de muncitori.Fie și numai acest amănunt, și-ar fi de ajuns pentru a zugrăvi tipul de orînduire din acea vreme. Despre ce fel de drepturi și despre ce fel de dreptate s-ar fi putut vorbi într-o societate în care la studii nu puteau merge pentru a-și urma vocațiile, aptitudinile, fiii celor care produceau bunurile societății, pe care se bizuia, material, societatea ? înțelegem deci de ce, atunci cînd primul său fecior a devenit, în chipul cel mai firesc, student, Ilie Costache a avut de făcut remarca pe care a făcut-o. Se verifica, pentru el, un adevăr al noii societăți : dreptul egal, al tuturor, la învățătură, ca la orice alt mijloc de împlinire a personalității. Cine sînt astăzi cei aproximativ 200 000 de studenți ai României 1 Nu, nu sînt toți fii de muncitori. Doar majoritatea lor. Deci fiul mai mare al lui Ilie Cos- tache a devenit profesor.2. Ion Costache. Născut în 1945. în 1960 a intrat și el la „Vulcan". „Mi-a fost și el ucenic, dragul tatii". A ieșit strungar, șef de promoție. A lucrat mulți ani ca strungar. între timp a urmat liceul seral. In 1976 a absolvit școala serală de maiștri. Simplu, într-o derulare firească a vieții, asemeni tuturor. Ion Costache a parcurs drumul împlinirii sale profesionale și sociale, potrivit aptitudinilor și aspirațiilor sale. „Mă consider un om pe deplin realizat", spune Ion.3. Constantin Costache. Născut In 1950. A fost primul dintre copiii strungarului care a frînt începutul de tradiție : n-a mai venit la uzină ca ucenic, ci a urmat liceul „la zi" (recunoaștem aici o evoluție pe planul întregii societăți : se construiseră între timp mii de școli. în perioada 1951—1977, cheltuielile pentru învățămlnt, acoperite din bugetul statului, au fost de 178 de miliarde lei. în 1979, cheltuielile pentru învățămînt și cultură au fost de 12 ori mai mari decît în 1950). După liceu a venit în uzină la serviciul de expediție- transport. Din treaptă In treaptă a ajuns șeful acestui serviciu (cu amănuntul că, între timp, a urmat și a absolvit la seral Academia de studii economice). Soția lui, Geor- geta, inginer cibernetician. Nu, nu provine nici ea din „alte sfere". Tatăl ei este maistru. Soții s-au cunoscut „din leagăn", locuiau în aceeași intrare a Repaosului, alcătuită din case ca aceea de care ne-a vorbit Ilie Costache. împreună și-au construit, în Drumul Taberei, un apartament cu 3 camere, proprietate personală. Un destin, o evoluție atît de comună ! Dar atît de grăitoare pentru evoluția întregii societăți românești.4. Didi Costache. Născut In 1953. Liceu, facultate. Cibernetician. Absolvent de acum doi ani, cu o medie care i-a permis să-și aleagă repartiția. Taciturn. Totuși, atunci a vorbit răspicat : „Vreau la uzina Vulcan !“. Da, uzina are acum un centru de calcul, dar asta nu mai e o noutate nici pentru întreprinderi mai micL Căsătorit. Laborantă. S-au cunoscut „din fragedă pruncie", nu, nu în intrarea Repaosului, ci într-o altă vatră a familiei, ceva mai la origini, în satul Zăvoiu, la bunici. Satul Zăvoiu, cum vedem, a furnizat orașului multă materie umană de Înaltă calitate. Dar care sat din România n-a făcut asta în acești ani 75. Maria Constantinescu. Născută în 1955. Liceul economic. Contabilă Ia „Vulcan". Soțul ei, Ștefan Constantinescu, muncitor specialist, cel mai tînăr muncitor specialist al uzinei. (Coincidență: și tatăl lui a lucrat la „Vulcan".) A terminat, anul acesta, la seral, facultatea de subingineri.Da, dar Ilie Costache mai are și altfel de nepoți, fii și fiice ale fraților și cumnaților lui, fii și fiice ale fiilor și fjicelor fraților și cumnaților lui. „O, dragul tatii, sîntem o familie tare numeroasă, un copac rămuros și înflorit". Un copac rămuros și înflorit... Un nepot de soră (a învățat meseria la București locuind la Ilie Costache) e acum șofer la fabrica de frigidere din Găești. Și-a făcut o casă nouă și mare la Zăvoiu, acasă. Un alt nepot de la aceeași soră (Maria) e cazangiu la fabrica de utilaje din Găești. Casă nouă, și el, în Zăvoiu. Un nepot de frate e lăcătuș constructor la Găești (Găeș- tiul ăsta, fost umil tîrg de cereale, n-a avut cîndva ce să-i ofere lui

Ilie Costache care se voia muncitor. Nepoților lui însă, da. Nepoților nepoților lui, și mai mult, desigur). A învățat și el meseria la „Vulcan". O nepoată (de la același frate Dumitru) e și ea muncitoare la frigidere în Găești. O nepoată de soră (a surorii Lina) e muncitoare la Fabrica de aparataj electric din Titu (ați citit bine, aparataj electric, Titu. Nu Titu tîrgușor prăfuit, Titu cu o industrie a tehnicii de vîrf).Mai sînt apoi nepoții din partea soției (care provine și ea de la țară — satul Cotu lu’ Epure — de prin Ialomița). Cinci dintre ei, de la același frate, sînt cu toții muncitori la București (unii au învățat — ca să vezi 1 — la „Vulcan"). Toți cinci, plus părinții, au apartamente noi. O nepoată de cumnată la Pitești, șefă de brigadă la fabrica de cauciuc, alta, tot acolo, bibliotecară, un nepot lăcătuș la Pipera, alt nepot strungar la Buftea...Și tot așa...„Dragul tatii, așa a vrut regimul nostru comunist, să-l facă om pe fiecare".
rum se poate vedea, In familia strungarului Ilie Cos- tache (noi știm că nu nu- mal în familia lui), nici un șomer, nici un om fără o profesie, fără un rost temeinic în viață, fără o locuință confortabilă. Nu doar simplul drept la muncă. Ci dreptul, exercitat practic și verificabil în viața de toate zilele, la o profesie Însușită temeinic. Ilie Cos- tache și generația lui știu prea bine că lucrul acesta abia acum a devenit posibil, în societatea socialistă, într-o țară în care, numai în ultimii 15 ani, s-au construit și au intrat în funcțiune peste 7 000 de noi capacități principale de producție, dreptul la muncă e de Ia sine înțeles. Tocmai pentru a se asigura locuri de muncă și bunăstarea pentru toți s-a construit atît. în ultimii 30 de ani au fost create 5 060 000 de locuri noi de muncă. Enorm. în 1950 — 2 123 000 de muncitori. în 1980 — 7 183 000. România deține unul dintre cele mai ridicate niveluri ale folosirii resurselor de forță de muncă : 82 la sută. în industrie șl în ramuri economice neagricole : 69 la sută (în 1950 — 26 la sută). Mai mult de un sfert din populația țării este cuprinsă în forme de învățămînt Se pregătește pentru viitoarele noi locuri de muncă.Fiii și nepoții lui Ilie Costache au intrat firesc în conul de lumină al acestei evoluții pe care o reflectă cu fidelitate. Sub ochii lor și spre binele pe care l-au resimțit concret, s-a schimbat din temelii chipul țării, la București, la Zăvoiu, la Titu, la Găești, la Cotu lui Epure, peste tot, absolut peste tot. Peste tot omul este beneficiarul acelor drepturi fundamentale pe care atit de bine le-a sintetizat Ilie Costache : dreptul la bucuriile vieții.— Dragul tatii, avem vreo 18—20 de muncitori în familie, toți așezați, realizați, cu casă, cu masă, cu serviciu și cu, asta e ceva strașnic, cu siguranța zilei de mîine, cu dreptul la muncă, cu dreptul la bucuriile vieții. Ne-am mai adunat la cîte un botez, la cîte o nuntă și-am vorbit despre noi. Sînt multe de spus, dragul tatii, că In anii ăștia, treizeci și șase, de cînd m-am întors eu la uzină — că în zilele Iui 23 August mă aflam la Zăvoiu, bolnav de congestie pulmonară că mă îmbolnăvisem de atîta muncă Ia patroni — și cum ziceam, în anii ăștia parcă s-ar fi răscolit pămîntul cu totul și s-ar fi Întors spre noi cu fața lui de sărbătoare. E adevărat că noi le-am făcut pe toate. Problema e, dragul tatii, că am fost în stare. Și nu eram în stare dacă n-ar fi pus atunci comuniștii mîna pe putere ca să ne cirmuiască așa fel ca să facă poporul ăsta minimi și numai și numai pentru binele lui. Acuma, de cind am ieșit la pensie, dragul tatii, tare mi-e dor de strungul meu, că ce mai pot eu să fac fără el 7— Să vă creșteți nepoții, așa cum v-ați crescut fiii...— Da, dar tot cu sțrungul l-am crescut și pe ei.— Sinteți într-un repaus pe care-1 meritați din plin.— Repaus... Știi ce-a mal rămas din intrarea noastră a Repaosului, dragul tatii 7 Nucul, doar nucul sădit de mine. Am fost acuș două zile și-am inspectat pe-acold. Da, nucul meu a rămas. Atit. Restul, blocuri, magazine noi, străzi cu asfalt și cu flori, balcoane, altă lume, alta, alta cu totul și cu totul. Doar nucul... El a rămas. Sădit de mine ca să nu mai fie copiii bătuți că gu cules un fruct..i într-adevăr, copiii, fiii șl T nepoții generației lui Ilie Jostache culeg acum, cu SdP adestulare, fructe mustoase și grele. Fructele unei epoci In care „pămintul s-a întors spre noi cu fața lui de sărbătoare, dragul tatii". Datoria lor : să nu uite cine, cînd și cum a sădit și a crescut cu trudă pomul.

Mihai CARANFIL

Bulevardul Metalurgiei. In capătul din stingă e numărul 7 A. Locuiește aici, in 3 apartamente, o parte a familiei strungarului Costache. Locuiesc in celelalte sute de apartamente, ca în sute șl sute de mii de apartamente, tovarășii lui de generație, fiii și nepoții lor alcătuind astăzi o lume a dreptului la bucuriile vieții Foto : S. Cristian



SC1NTEIA - vineri 22 august 1980 PAGINA 3

PATRIA IN LUMINA LIMPEDE DE AUGUST

Desen de Gheorghe CĂLARAȘU

Vocația performanțelor
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Contemporani 
cu marea ctitorie

Un spirit de adincă omenie 
Partidu-n August ni l-a dat, 
Noi țării i l-am pus la temelie 
Și-n fiii noștri a rodit curat.

încredere ne-a dat, în biruință, 
Partidul comuniștilor români. 
Prin noi e țara una, o fiiflță, 
Ii sintem fauri și-i sîntem stăpini.

Contemporani cu marea-i. ctitorie, 
In matca țării, sub al lui drapel, 
Jurăm să fim mereu ia datorie 
Și culmile să le urcăm cu el.

Viorel COZMA

în nimb de fapte 
E țara-n mare sărbătoare, 
S-a limpezit destinul ei. 
înalță cîntec cu fervoare 
Lui August 23.

Mai suie-o treaptă-a vredniciei, 
Cu rodul verii adunat 
Și ține contul vitejiei, 
Belșugul singelui vărsat.

In nimb de fapte-nvăluită,
O propulsează energii
Și năzuinți, ce-adînc palpită, 
Să-i scrie cronici și mai vii.

Apropierea zilei de 23 August, marea noastră sărbătoare națională, ziua eliberării, este desigur un prilej de bilanțuri și comparații pentru noi toți, în orice domeniu am lucra. Vorbind despre comparații, îmi vin în minte împrejurări, momente pe care le-am trăit, ca toată lumea dealtfel.îmi amintesc cu duioșie cită vîlvă s-a făcut prin anii cincizeci în jurul primului tractor românesc. Și, ceva mai tîrziu, în jurul primului camion românesc. S-a scris literatură, s-a făcut pictură, s-au compus cîntece. Ceea ce atunci era sentimentul civic de mîn- drie firească, astăzi, de la altitudinea victoriilor socialiste de mare anvergură, pare, cum ziceam, duios și romantic. Căci avem astăzi o gamă variată și reputată de mașini agricole, dintre care una a luat recent medalia de aur la un reputat tîrg internațional.Tot așa, în domeniul vehiculului pe roate — de la limuzina „Dacia" la camioanele grele de toate felurile, se deschide o altă gamă nu mai puțin variată și reputată. Ca să nu mai vorbim de locomotivele „Diesel" de la Craiova, de marile cargouri de Ia Galați. Păcat însă că ele nu-și au încă literatura pe care o merită, nu în genul elogiilor tehniciste, ci, să zicem, în cel obiectiv, dar pasionat al reportajului. Drumul spre vîrfurile tehnicii noastre moderne, implicat în biografiile exemplare ale celor ce le-au proiectat și le-au executat, păstrează capitole de literatură și gazetărie neonorate încă. Căci nu totdeauna, ci, dimpotrivă, aproape niciodată drumul spre ele nu a fost scutit de confruntări și înfruntări dramatice ; ele sînt o vie ilustrare a înfruntării dintre nou și vechi, o autentică bătălie a performantei. Scep- ■ ticismul celor ce rosteau apriori : Ia noi nu se poate face așa ceva a fost una din frînele puse elanului creator al temerarilor, peste care ei au trecut, nu însă fără chinuitoare lupte. Un exemplu mai aproape de zilele noastre, fiindcă lupta dintre vechi șl nou nu se sfîrșește niciodată : s-a obiectat, chiar de către unii specialiști mai conservatori și mai suspicioși din y fire, că Uzina de rulmenți V_____________________________________

din Alexandria Teleormanului ar fi sortită eșecului, întrucît vîntul purtător de fire de nisip din cîmpia Burnasului s-ar strecura în hale și ar zgiria suprafața de gingașă finețe a rulmentului. Dar fabrica funcționează normal și s-a văzut că nu ne paște nici un pericol. îmi amintesc cu cîtă atenție, obsedant, a urmărit Marin Preda creșterea în cîmpia teleormă- neană a acestei neobișnuite „plante" — rulmentul de Alexandria — de care nici nu visaseră „Moromeții", dar de care s-au arătat mîndri să o aibă șl să o facă să crească. Aflase la un moment dat de dificultățile cu care s-au confrun-
Alexandru ANDRIȚOIU

tat oamenii de la fabrica de rulmenți ; a întreprins pe cont propriu, cu acea nestinsă curiozitate, o adevărată anchetă, întrebind în dreapta și în stingă, stînd de vorbă cu constructorii — fiii țăranilor pe care atît de profund i-a fixat în paginile romanelor sale. Scriitorul urmărea, îmi făcea impresia, cu sufletul la gură, .cu mare încordare, înaintarea acelei prefaceri nemaipomenite in structura economico-socia- lă și în mentalitatea umană a locurilor sale natale, conștient că acolo se dă o mare luptă a noului, care nu poate învinge decît cu dramatice încleștări. Cum vedem, țăranii săi s-au dovedit extraordinari promotori al noului, au înfipt in cîmpia lor fabrica de rulmenți, care exportă produsele sale în multe țări, inclusiv în acelea unde mai locuiesc unii din „scepticii" care se îndoiau de capacitatea României de a-șl construi o industrie modernă.Cînd în ultimii 15 ani s-a Intrat în marile domenii ale revoluției tehnlco-știin- țifice și s-a trecut la repartizarea armonioasă, în toate zonele țării, ale noilor unități economice, n-a lipsit neliniștea cu privire la problema mîinii de lucru, mai ales în electronică, mecanică fină, chimie. E adevărat că aveam specialiști, dar insuficienți. Specializarea s-a făcut Insă

din mers, nu numai peste hotare, ci și acasă. Și s-au realizat lucruri minunate în premieră, ca : aluminiul românesc, electronica românească, pină la mașini cibernetice de calcul din generații avansate, laminarea și trefilarea cuprului, construcții de mașini- unelte complicate etc. nu numai in centre industriale cu tradiție, -ci și în orașe practic fără tradiție, ca Zalău, Suceava, Pitești, Sfîntu Gheorghe și altele. Iată alte minunate capitole de literatură și gazetărie. ce-și așteaptă turnarea în opere artistice durabile. Ar putea oare prezenta mai mult interes literar, mai mult conținut uman „vidul metafizic", angoasa existențială, fatalismul steril decît complexitatea inepuizabilă a împrejurărilor omenești in care au luat naștere toate cele de mai sus și odată cu care nimeni, oricît de naiv ar fi, nu poate crede că omul însuși nu s-a schimbat ?Toate acestea nu sînt doar salturi spectaculoase in lumea fascinantă a tehnicii ultramoderne (deși sint și așa cava) — ele sînt, sociologic vorbind, o schimbare in structura populației localităților și in mentalitatea ei. Am dat mereu exemplul orășelului meu natal, Vașcău, care numără circa 3 000 de suflete, dar are o platformă industrială pe care muncesc un număr aproape dublu de oameni, prove- niți din satele învecinate, în felul acesta, Vașcăul și satele respective trăiesc economic, social, edilitar, spiritual o viață cu mult mai bogată și mai frumoasă. Monografia lor adaugă istoriei îndelungate pe care o are fiecare ungher al patriei dimensiunile epocii noi, socialiste și justificarea lor civică în contextul noii societăți.Desigur că a dispărut orice temei real al unei cunoscute metafore sado- veniene, a „apei morți- lor" sau a „locului în care nu s-a întîmplat nimic", aplicată multor localități rămase în urma timpului și a lumii, unele chiar în anii de după eliberare, pină la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care a proiectat noua lor arhitectură economică, socială și, dialectic, spirituală, pînă la adoptarea, acum 15

Pictură de Eugen POPAINSCRIPȚII PE DRAPEL

Octav SARGEJIU

Cu țara în inimă
Din 23 August venim
Cu țara-n inimă ca o iubire.
Tot mai măreți sînt dealul și cîmpia 
Și munții ei cuprinși de nemurire.

Tot mai măreț se-nalță dintre noi 
Patria-mamă cu rodiri sublime.
Prin ea ieșim în lume luminoși, 
Curgem cu ea către viitorime.

Din 23 August venim
Cu țara mai frumoasă zi de zi.
Ni-i libertatea pîine și ni-i soare,
Ni-i libertatea starea de a fi I

Dim. RACHICI

Pe cerul din cetate
Miroase crud pămîntul a griu și mere

coapte 
In zilele lui August țesute din iubire, 
Cînd o lumină pură de-ncredere in fapte 
Atinge infinitul cu aripa-i subțire.

Nemuritor e timpul în care ne includem 
Prin razele de soare numite libertate 
Și ca un dor' ce arde in visurile noastre 
Răsare comunismul pe cerul din cetate.

Dumitru UDREA

Cîhtec de august
Lumina noastră August se numește 
Și-i spunem libertății tot la fel. 
Ni-i August satul care înflorește 
Toți mugurii orașului în el.

Ni-s August toate cîmpurile blonde 
Cu holde-n care rodu-l înzecesc.
Și miile de fabrici și de sonde — 
Mîndria vremii-n plaiul românesc.

Ni-s August macaralele ce-nalță 
Cit munții în văzduh orașe noi 
Și nemaipomenita cutezanță 
De-arn’oaice curs de rîuri înapoi.

Ni-s August toate cî’e azi în țară 
Ne bucură îmbelșugatul trai.
Din August s-a născut o primăvară 
Instaurată pentru veci în plai.

Constantin ATOMII

ani, în augustul simbolic a denumirii Republicii noastre ca republică socialistă. Localitățile respective, pico- titoare încă, le gratulam comparîndu-le stereotip cu economia lor din anul 1938, ca etalon de prosperitate a economiei burgheze. Comparație reală, dar comodă și cam contemplativă. Nu mai avem de ce să așteptăm perioade îndelungate spre a sesiza progresul căci, prin ceea ce realizăm azi, ne

putem compara nu cu deceniul trecut, dar chiar cu anul care a trecut. Și a- ceasta este o mare victorie a socialismului. Documentele congreselor partidului cuprind explicit ctitorirea unor ramuri industriale noi, lărgirea și modernizarea (uneori reprofilarea) altora. Cine sint cei ce le-au proiectat ? Sînt cel mai adeseori oamenii noștri, urmașii lui Vuia, Vlaicu,

Saligny, Coandă. Ei sînt cei ce proiectează și realizează piese complicate, aduse, pînă la ei, din export, pe valută. Biografia lor individuală și colectivă, aurul lor cenușiu ar trebui să ne stîrnească, inspirat, condeiul, nu la modul explodat în uimire, ca în fața focurilor bengale, cl în modalitatea gravă, meditativă, de aderență caldă și înțelegere deplină.

Sînt aceste rîndurl de mal sus o seamă de glose, pe marginea unor realități subliniate în conștiința unui iubitor de frumos ; ele se vor un elogiu firesc și necesar adus victoriilor noastre la bilanțul tradițional relevat in faptul sărbătorii a 15 ani de cind România s-a numit, dind expresie adevărurilor de esență ale țării, republică socialistă, a 36 de ani de cînd țara s-a eliberat pe sine.
Desigur, pentru fiecare dintre cel care au trăit efectiv ziua de 23 August 1944, această dată poate avea o înfățișare și o semnificație dintre cele mai concrete. Pentru mine personal, care eram militar, ofițer de rezervă cum s-«ar zice, ea a însemnat în primul rînd întoarcerea armelor, o întoarcere foarte greu de efectuat nu numai în afară, în raporturile cu lumea exterioară, dar și în interior, în luptă cu diferite prejudecăți și habitudini, moștenite sau dobîndite pe parcurs. Cei ce m-au ajutat să înving cu nemaipomenită repeziciune micile false scrupule sau temeri au fost „oamenii mei", oamenii pe care-i comandam, cei mai mulți simpli țărani, dar și destui orășeni. Trebuie să spun că cea mai mare problemă pentru mine atunci o reprezenta judecata lor, ce aveau să zică ei, ce aveau să hotărască ei, pentru că despre ei era vorba, soarta lor se decidea, a lor, adică a poporului român. (Este evident că noțiunea de „popor român" nu avea pentru mine pe atunci de- cit prea puțin din sensul adine și măreț pe care îl are astăzi.)Am rămas puțin cam uluit, recunosc, de consen-

sul fulgerător pe care l-am citit în ochii lor, de promptitudinea cu care ei m-au urmat, nu pe mine, măruntul lor comandant, ci chemarea lansată de la București, îndemnul extraordinar de a rupe vraja rea care ducea țara mutilată spre prăpastie, dacă nu chiar spre pieire și de a găsi în ei înșiși, atît de storși de vlagă după ani întregi de război, noi forțe și energii capabile să-i poarte spre victorie pe noul drum, nu se știa cit de lung și de anevoios, care ducea spre salvarea țării, spre redobîndirea demnității naționale, spre realizarea în sfîrșît a unei independențe efective, garanție de bază pentru dezvoltarea și progresul oricărui popor de pe lume.Dacă pentru cei care au „trăit" ziua de 23 August 1944 și această categorie de martori oculari, ca să mă exprim astfel, include și mulți componenți a căror condiție aparentă era cea de „copil" sau de proaspăt adolescent dar a căror conștiință era deja „adultă" (așa cum arată cazurile de eroism militar propriu-zis sau, mai apoi, de participare nemijlocită la lupta politică violentă ce a urmat), dacă pentru aceștia

deci, ziua de 23 August 1944 are o înfățișare precisă, concretă, acest lucru nu mai este posibil pentru cei născuți „după". Pentru aceștia, 23 August 1944 nu poate fi o zi pur și simplu, o zi cu dimineață și amiază, cu seară și noapte, o zi în care au avut loc tot felul de întîmplări curente

doar doctul îndrăgostit da limba română, Constantin Noica, ar reuși să deslușească, în textura ei cea mai adincă, deosebirea dintre „o zi" și „ziua de...“) 23 August 1944 (intrucit totuși din ea pornește și o include) o potențează pe aceasta, o transformă într-o entitate social-istorică, spi-

concretețe, de realitate, o simplă figurare ideatică ? Valoarea ei simbolică să fie lipsită de orice materialitate, fie aceasta de grad elementar sau mai complex sau chiar frizînd spiritul ? Data de 23 August 1944 se află, după părerea mea, de jur împrejurul fiecărui cetățean român conștient, în
Memorabila, istorica zi

sau anumite din viața unul individ, realități sau adevăruri mărunte, subiective și care se pot sau nu încadra, cu ființa și sensul lor, pe linia esențială — pe țară sau pe glob — a zilei respective. Pentru aceștia deci, 23 August 1944 este o reprezentare simbolică, ea nu denumește și nu cuprinde o realitate temporală localizabilă, identificabilă în propriul trecut. Ea este o zi, s-ar putea spune, imaginară sau imaginată, o zi de esență abstractă, o zi care a pierdut calitatea ei de zi spre a deveni o dată.Data de 23 August 1944 dacă nu este cu totul altceva decît ziua de (poate

Al. I. ȘTEFANESCU

rituală, o răscruce temporală care se poate ridica la valoare „epocală" sau chiar de „eră". S-a născut în felul acesta în viața poporului nostru încă o dată memorabilă, cu mare dimensiune istorică, deschizătoare de vremuri noi, cum spuneam, poate chiar de o întreagă eră. (Mult visată de marele bărbat N. D. Cocea în titlul revistei sale, „Era Nouă", editată în 1936 de comuniștii români.)Dar pentru cel născuți „după", data de 23 August 1944 este ea oare lipsită de

mii de înfățișări multiple, de la cele rpai vizibile pînă la cele mai ascunse, de la cele mai pipăibile pină la cele mai rafinate forme ale conștiinței. în numai 36 de ani, țara noastră a renăscut, și-a vindecat rănile, a construit și și-a cucerit un loc de cinste în aeropa- gul internațional. Poporul român s-a eliberat de exploatare și de asuprire și crește puternic, sănătos, cult, nutrind idealurile socialismului și păcii. Data de 23 August 1944 nu semnifică doar începutul unei noi ere, început nu lipsit de greutăți și de greșeli, ci prezidează la toate înfăptuirile prezentului și cuprinde în ea, dacă ne gin-

dim la sensul eî inițial de luptă pentru independență, și un drum valabil și în viitor. Se-nțelege, tot mai puțini vor fi cei care au trăit efectiv ziua de 23 August 1944 și tot mai mulți sint și vor fi aceia care vor aniversa data de 23 August 1944.Și pentru că viața mea în ceea ce ea are esențial se petrece pe ogorul literaturii române, fie-ml în- , găduit să fac o remarcă în sensul celor arătate mai sus, de natură literară. Mai precis, de domeniul criticii și istoriei noastre literare. Oricît nu se pot face rela- ționări de ordin mecanicist între dezvoltarea socială a unui popor și cea a literaturii sale, totuși după părerea mea, în cele din urmă între cele două există o consonanță generală, o anumită corespondență, care urmează uneori căi mai greu de pătruns, complexe, dar indiscutabil reale. A crede, cum se mai în- timplă, că data de 23 August 1944, deci epoca ce a urmat,. n-ar fi influențat, decît în redusă măsură dezvoltarea literaturii, mi se pare a nu corespunde realității. Unii critici și istorici literari par a trece, cu eleganță cred ei, peste o întreagă perioadă, legind ma-

rea creație interbelică direct de cea a deceniului al șaptelea, uneori chiar al optulea, fără a marca diferențele notabile care se da- toresc fără îndoială noului spirit al epocii socialiste. Nu e căderea mea și nici locul aici de a înșira aceste „diferențe" sau „noi calități", dar se poate spune in bună liniște că de data de 23 August 1944, adică de „noul spirit", se leagă cu siguranță unele trăsături inedite sau unele accente mai apăsate pe trăsături existente, ca de pildă : a- propierea literaturii de masele de cititori, revigorarea literaturii sociale, a celei patriotice, căutarea cu mai multă îndrăzneală și perseverență a specificului românesc în artă etc. Dealtfel. cea mai bună dovadă a influenței benefice a spiritului socialist în literatură este înflorirea actuală a literelor românești, fenomen ce se încadrează în chipul cel mai firesc în progresul general al societății noastre. Nu se pune problema care-i mai bună : literatura interbelică sau cea actuală. Să ne bucurăm că ele intră împreună în „zilele de aur a scripturelor române", vestite încă de acum 110 ani de marele Eminescu.
/ Anii trecuți de la 23 august 1944 constituie pentru literatura și arta noastră, ca și pentru toate sectoarele vieții poporului nostru, o epocă de mare rodnicie, caracterizată printr-un susținut efort de întrupare în valori înalte și durabile a marelui potențial creator al poporului român.Această epocă nu a avut o desfășurare lineară și nu are, desigur, o structură o- mogenă, ci a fost străbătută de linii de forță variate, desenate de însuși procesul complicat al evoluției istorice, de tendințele configurate de diferitele lui momente; Examinind însă în totalitatea lor roadele date de acești ani pe tărimul literaturii și artei putem constata că (in ciuda manifestării, în unele etape, a unor tendințe dăunătoare, îndeosebi a celor caracteristice perioadei dogmatismului și a îndrumării administrative rigide a vieții culturale, reflexe ale unor condiționări analizate și condamnate de atunci în repetate rînduri) perioada istorică începută cu izbucnirea năvalnică de la 23 august 1944 a voinței de libertate, democrație și independență a poporului român, a hotărîrii sale de a-și lua soarta în propriile miini, a dovedit o viguroasă și multilaterală rodnicie și pe acest plan, așa cum și-a . vădit-o pe toate tărimurile

existenței materiale șl spirituale a societății noastre.Anii trecuți de la 23 august 1944, luminați de soarele unui neslăbit și veșnic viu și împrospătat spirit revoluționar, mai cu seamă de la Congresul al IX-lea încoace, de cînd la cirma țării și a partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, oferă spre analiză și pe planul literaturii și artei o extrem de bogată recoltă de realizări de seamă, de creații capabile să reziste eroziunii neîndurătoare a timpului și să transmită viitorului chipul viu, colorat, convingător, al prezentului societății noastre și al proceselor profunde prin care el a fost făurit.Ceea ce mi se pare însă tot atît de importantă și de semnificativă este unitatea de trăsături definitorii configurată de această multilaterală recoltă de creații de înaltă valoare, de ansamblul marilor opere prin care e- poca noastră a îmbogățit tezaurul culturii naționale.Caracteristică pentru literatura și arta din perioada de care vorbim este înainte de toate o profundă și liberă implantare, plină de mari consecințe, în epocă, în problematica, tendințele și frămîntările ei, ridicarea problemelor sociale și umane ale momentelor acestei perioade la nivelul de semnificații ale creației estetice majore,

capabile să sugereze prin imagini fragmentare, parțiale, sensul totalității u- mane. Chiar și romanele, poemele, compozițiile muzicale sau creațiile de arte plastice construite pe teme istorice se dovedesc a fi, din acest punct de vedere, proiecții ale unor conștiințe

cutul prin care poporul nostru s-a modelat și a fost modelat ca să devină ceea ce el este astăzi, și o impresionantă căutare a valențelor perene ale spiritului românesc, ale conștiinței sociale plămădite de o anumită istorie trăită in condițiile specifice pe

secole In șir, cu prețul uhor grele lupte și al unor neîntrerupte eforturi, convingerea că pentru a înțelege exact, profund, creator, ființa de azi a poporului nostru trebuie să pătrundem în adîncurile timpului, spre veacurile trecute cind s-a modelat felul său de a
Epoca unei intense creații 

revoluționare
de astăzi în epoci trecute ale evoluției societății, e- forturi de a desluși izvoarele și îndreptățirile năzuințelor noastre prezente, ale direcțiilor și înfățișărilor strădaniilor de astăzi, ale proiectelor actuale sau — mai exact spus — ale modelului uman și social spre care tindem în întreaga activitate de construire a unei noi societăți, a unor relații interumane mai perfecte, a unui tip uman mai apropiat de idealul „omului total" visat de Marx.în același timp însă, literatura și arta acestei perioade dezvăluie o mare și pasionată Înrădăcinare în istorie, solidaritatea cu tre

Francisc PACURARIU

care le-a cunoscut poporul român.Orizontul istoric prezent in marea majoritate a creațiilor caracteristice de literatură, muzică, sculptură sau pictură ale epocii noastre nu înseamnă înclinație paseistă, atracție spre perioade revolute ale istoriei, ci conștiința că ceea ce sîntem astăzi și ceea ce ne străduim să facem în timpul nostru este rod al unui proces milenar, al condițiilor pîrguite încet,

fi și de a simți, dorința sa de libertate, implantarea sa miraculoasă în acest pă- mînt arat de furtuni, din care nici o vijelie a istoriei nu a reușit să-l smulgă, făcîndu-1, dimpotrivă, să-și împlînte și mai adine rădăcinile în glie.Conștiinței implantării în prezent și a orizontului istoric în care se înscrie prezentul nu-i corespunde acceptarea conservatoare a unor formule artistice elaborate de trecut. Dimpotrivă, conștiința dublei deschideri a perceperii șl transfigurării realității (spre prezent șl spre istoria din care ea face parte) implică

o mare sete a căutării formelor noi de exprimare sau întrupare a unor realități sociale și umane în permanentă schimbare, schimbare manifestată și în înfățișarea locurilor și oamenilor, a preocupărilor și modului lor de a înfrunta forțele naturii și de a le pune în slujba vieții, ca și în felul lor de a trăi, de a gîndi și de a ‘simți. De aceea, o caracteristică fundamentală a literaturii și artei noastre din acești ani este curajul experimentării de modalități artistice originale, cu trăsături specifice, fruc- tificînd ceea ce se experimentează constructiv pe toate meridianele lumii sau dind expresii moderne, pline de perfecțiune tehnică, de conștiință profesională, de valențele artei majore, unor configurații stilistice caracteristice stilizărilor din arta noastră populară sau cultă veche, care au dobîn- dit în cursul veacurilor expresii sugestive in creația folclorică sau în operele și monumentele caracteristice ale trecutului nostru.Interdependența dialectică, de o mare forță creatoare și de o profundă capacitate de sesizare a adevărurilor umane definitorii ale epocii noastre, dintre implantarea în prezent și orizontul istoric al situării în lurtie se exprimă pe planul expresiei artistice prin-

tr-o îmbinare plină de autenticitate umană și de înalte valențe estetice a universalului cu naționalul, în experimentarea unor noi și cit mai expresive forme de întrupare artistică a materialului de teme, probleme și idei oferit de realitatea zilelor noastre, de conștiința participării la un complicat și bogat proces de evoluție socială.Putem deci constata, In esență, că literatura și arta autentică produse de anii ce au urmat de la 23 august 1944 se caracterizează printr-o mare sete de realitate, dar și prin năzuința de transfigurare a ei, de căutare a semnificațiilor ce se desprind din țesătura figurilor și faptelor și le indică înțelesul uman mai profund. Constatăm în a- ceste opere o abordare a omenescului sub înfățișările sale nemijlocite, a istoriei în mersul ei concret-palpa- bil, dar și un sugestiv efort de transpunere în semnificație, de situare pe planul sensurilor ultime, unde înțelesul faptelor umane răsare concret, dar în același timp debarasat de accidental. Prin cele mai caracteristice trăsături ale lor, literatura și arta noastră nu sînt numai un mod de reflectare a istoriei, ci și unul de participare la istorie, expresie a caracterului său angajat, revoluționar.
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ORE ȘI ZILE CARE 
AU INTRAT ÎN ISTORIE

AUGUST
Mărturii ale unor participant la actul revoluționar

din august 1944, la războiul antihitlerist

In pragul marii noastre sărbători 

Noi colective de muncă din întreaga țară raportează 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI CINCINAL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI : 147 de întreprinderi

Bucureștlul - Inima revoluției de eliberare locială și națională — prezenta în zilele lui august 1944 imaginea unui oraș în plină bătălie. După răsturnarea dictaturii fasciste, comandamentul hitlerist ordonase sălbatice bombardamente aviatice asupra Capitalei, iar trupele germane aflate în nordul acesteia au încercat să pătrundă în oraș pe la podul Băneasa și din direcția Mogoșoaia - Otopeni.Partidul acționa ca forță dinamizatoare a

insurecției. Comuniștii se aflau în primele rînduri ale luptei. Unități militare, sprijinite de formațiunile patriotice de luptă, trecuseră la încercuirea și lichidarea forțelor hitleriste care rezistau cu înverșunare într-un șir de poziții fortificate. Pe străzi treceau, escortate de „civili" cu brasardă tricoloră, convoaie de prizonieri hitleriști. în pas de marș forțat grăbeau către căile de acces spre oraș unități militare și detașamente ale formațiilor de luptă patriotice. Erau primele zile

ale libertății. în Declarația Comitetului Central al P.C.R. publicată la 23 August 1944, se arăta : 
.....ÎN CIOCNIREA INEVITABILA CU FORȚELE 
HITLERISTE, PARTIDUL COMUNIST CHEAMA 
MUNCITORIMEA, ȚARANIMEA, INTELECTUALII 
Șl PE TOTI CETĂȚENII ROMÂNIEI LA LUPTA 
FÂRA CRUȚARE, CU TOATE ARMELE, ÎMPO
TRIVA DUȘMANULUI DE MOARTE AL POPORU
LUI ROMÂN, PENTRU ASIGURAREA VIITORULUI 
SAU".

Acționind în spiritul orientărilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria bucu- reșteană, in frunte cu comuniștii, depun eforturi stăruitoare pentru a înscrie în bilanțul acestui an rezultate cît mai rodnice, pentru a îndeplini angajamentul asumat de organizația de partid a Capitalei de a realiza, peste prevederile cincinalului, o producție industrială în valoare de 27 miliarde lei. Ca urmare, un număr de 147 de întreprinderi bucureștene raportează că, în cinstea marii sărbători a poporului nostru — ziua

de 23 August — au îndeplinit înainte de termen prevederile înscrise în planul cincinal la producția industrială. Printre unitățile care au obținut acest succes se numără întreprinderile de mașini-unelte și agregate București, de utilaj chimic „Grivița roșie", „Tehnome- tal“, „Metalica", de mecanică fină, „Inox", mecanică de material . rulant-triaj, „Miraj", „Tînăra gardă", „ADESGO", „Pionierul", „Izolatorul", de prefabricate „Progresul", I.U.D.P.- Otopeni, Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava, Filatura de lînă pieptănată, Fabrica de nutrețuri combinate-Sabaru și altele.
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA:

Fapte cu adinei
rădăcini în istoria

poporului românActul de la 23 August 1944, subliniază colonel dr. LEONIDA LO- 
GHIN, are rădăcini adinei în. istoria bimilenară a poporului român. Evenimentele din acea vară fierbinte a anului 1944 și rjin celelalte trei anotimpuri care i-au urmat, pînă la 9 mai 1945, sînt legate organic de același trunchi al luptei pentru apărarea gliei strămoșești ; sînt legate organic de faptele de vitejie ale lui Ștefan cel Mare, care se bizuia pe oastea cea mare, de patriotismul înflăcărat al pandurilor lui Tudor Vla- dimirescu, de angajarea plenară a maselor în revoluția din 1848, în procesul făuririi unității naționale, al dobîndirii independenței, în făurirea Unirii de la 1918. Putem spune că în întreaga istorie a patriei noastre participarea maselor populare la înfăptuirea dezideratelor de libertate și independență constituie un fenomen propriu, specific poporului român, un fenomen național. Această înălțătoare trăsătură încorporată în ființa poporului român s-a manifestat din plin în lupta pentru eliberarea patriei, pentru victoria definitivă împotriva fascismului....Istoricul a făcut o sinteză. Sînt nenumărate acele fapte de eroism, de măreț patriotism care-i justifică afirmația. Comandorul aviator ing. 
ANTON T. MARIN era în august 1944 comandantul Centrului de instrucție al Aeronauticii :— Ne găseam față în față cu Inamicul în zona de nord a Capitalei, a- coperită de păduri, parcuri, construcții și ferme. Se aflau aici foarte multe unități și subunități hitleriste. Aceste forțe aveau intenția evidentă de a pătrunde în Capitală. Deviza noastră era însă : „Pe aici nu se trece!". Ostașii aflaseră că la inamici preluase comanda generalul-locote- nent Reiner Stahel, incendiatorul Varșoviei, trimis de Hitler să reprime insurecția din România. Și au luptat eroic. încleștarea de aici a luat de multe ori caracter de luptă de stradă : ne băteam pentru fiecare casă, pentru fiecare grădină. Para- șutiștii executau acțiuni de infiltrare în echipe mici, de cite doi-trei oameni, care prin dibăcie și prin lupte grele ușurau manevra generală. Și cite alte acte de eroism n-aș putea aminti. Rețin un fapt semnificativ. Pe cîmpul de luptă am găsit o formație de care nici nu știu cum a ajuns acolo. Era alcătuită din echipe de cazarmare ale Centrului de instrucție al Aeronauticii, cu un total de vreo 50 de rezet viști vîrstnici, sub comanda fruntașului Szăbă. Ei au intrat in luptă fără să-i cheme nimeni. Au intrat singuri în foc, intercalin- du-se între parașutiști și elevi, și au luptat vitejește pînă la încheierea operațiunilor. Sau un alt fapt. La Băneasa ne-au venit în ajutor copii de 11—12 ani care executau operațiuni de informare; au venit bătrîni care ne călăuzeau prin locuri ferite, numai de ei știute; au venit femei care dădeau ajutor răniților. Și dușmanul n-a trecut. Mai tîrziu am citit, nu fără mindrie raportul generalului Gerstenberg, care nota că „împotrivirea românilor este foarte îndîrjită" și că „nu se poate pătrunde în București". Ar fi fost împotriva firii să nu fi fost așa....Am vorbit în aceste zile ai 
STANCU ȘTEFANESCU, pe atunci muncitor la „Gagel" și secretarul organizației de partid din fabrică, unul dintre cei pentru care momentele trăite în august ’44 sînt vii, proaspete, ca și cum le-ar fi trăit ieri :— îndată ce ni s-a transmis vestea începerii insurecției, am trecut la dezarmarea și capturarea grupului de militari hitleriști dislocați în fabrică. începuseră bombardamentele aviației naziste asupra orașului cind am ajuns cu un grup al formațiilor de luptă patriotice din întreprindere la sediul Comitetului Central al partidului și al Comandamentului general al F.L.P. din Aleea Alexandru. Curtea era plină de oameni care primeau arme. Cind ne-au văzut, tovarășii din conducerea organizației de partid a Capitalei ne-au spus : „Pentru voi, brutarii, frontul principal e acum -frontul pilnii». De voi depinde aprovizionarea trupelor și a populației. Fiți cu ochii în patru să nu pună la cale patronul vreun sabotaj".Ne-am Întors In fabrică, membrii de partid au fost repartizați în toate schimburile ; s-a lucrat fără răgaz, zi și noapte. După ce ne-am asigurat că producția merge strună, am pornit cu vreo 40 de muncitori din formațiile de luptă patriotice din fabrică să sprijinim escadroanele din regimentul 2 Călărași care blocaseră clădirea de pe Splaiul Independenței unde era încartiruit Comandamentul Misiunii aviatice germane. Hitleriștii erau fortificați ca într-o cazemată. Doar gurile mitralierelor se zăreau din ferestrele acoperite cu saci de nisip. De aici și din șanțurile de apărare antiaeriană el țineau sub focul mitralierelor șl pistoalelor automate străzile înconjurătoare.

îmi amintesc de panica ce l-a cuprins pe hitleriști cind, pe neașteptate, au intrat în acțiune cele două tancuri cu care venise una din formațiile patriotice de la „Malaxa". După lupte grele, rezistența îndîrjită a hitleriștilor a fost înfrîntă. Cu steagul alb au ieșit să se predea. Ne-am întors în fabrică și am reluat lucrul. Capitala eliberată nu trebuia să ducă lipsă de pîine. S-a dovedit astfel că, la nevoie, ne pricepeam nu numai să facem pîine, ci și să-i lovim cum merită pe dușmanii care ne-au cotropit țara, de /ne făcuseră pîinea amară și viața un chin....Au fost atunci zile de bucurie și speranță, de elan și aprigă încleștare pe tot cuprinsul țării. Pentru DE- 
SIDERIU LINDNER, strungar la fabrica „Rieger" (azi „Independența" Sibiu), membru de partid cu stagiu din ilegalitate, 24 august 1944 a fost, ca pentru alte sute de deținuți politici comuniști și antifasciști, prima zi de libertate după ani și ani de temniță. „La 25 august (relatează el corespondentului -Scînteii», N. Bru- jan), împreună cu alți tovarăși eliberați din închisorile Caransebeș și Aiud, am trecut la îndeplinirea pri-

ostașii’ români au luptat și după ziua victoriei împotriva unei grupări de forțe hitleriste care nu acceptase capitularea. Au fost angajați, în întreaga încleștare cu forțele antihitleriste, alături de eroica armată sovietică, 540 000 de ostași români. Dintre ei, 170 000 și-au vărsat sîngele pe cîmpul de luptă. A fost străbătută, prin lupte grele, o distanță de 1 800 de kilometri, de la țărmul Mării Negre pină în apropiere de Praga. Peste 300 000 de soldați, gradați, subofițeri și ofițeri români au fost distinși cu ordine și medalii de război românești, sovietice, cehoslovace și ungare. Acest drum, pe care istoricul de astăzi îl trasează cu creionul, pe hartă, a fost străbătut în întregime, pe cîmpul de luptă, de tînărul ofițer de acum 36 de ani, Mihai Cucu. Regimentul 33 infanterie, in care a luptat, a desfășurat primele operațiuni în nordul Dobrogei. De aici a parcurs întregul traseu al armatei române, încheindu-și misiunea la Usobi, în Cehoslovacia, o localitate situată la 80 km de Praga. Amintirile sale sînt bogate în semnificații :— Ostașii români, care au luptat împreună cu forțele armate sovietice

Monumentul IndependențeiIeri, la Calafat, în orașul de pe Dunăre, pe locul din care, la 22 aprilie 1877, a fost trasă prima salvă de tun de către bateria „Ștefan cel Mare", care vestea începutul luptei decisive pentru cucerirea independenței de stat a României, a avut loc solemnitatea dezvelirii Monumentului Independenței, ridicat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

Evenimentul capătă o semnificație aparte, el avînd loc în condițiile în care întregul nostru popor se pregătește să sărbătorească împlinirea a 36 de ani de la începutul revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă șl antiim- perialistă.Operă a sculptorului Bucur Pavel, monumentul are înălțimea de 15 metri și prezintă trei personaje — tunarul, vînătorul și

dorobanțul — simboli- zînd principalele genuri de arme care au dus greul războiului, iar basorelieful din bronz, în suprafață de 25 metri pătrați, înfățișează scene sugestive ale trecerii Dunării de către armatele române pentru a împlini, pe cîmpurile de bătălie, aspirațiile de veacuri ale poporului român — libertateanațională, neatîrna- rea, suveranitatea. 
(Nicolae Petolescub^y

cinema
• ...Am fost șaisprezece: SCALA 
— 9,15; 11,15; 13 30; 15,45: 18; 20,15.
• Vis de glorie : PATRIA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. FA
VORIT— 930; 12; 15.15; 17,45;
20,15, MODERN — 9; 11.30; 14;
16,30; 19, la grădină — 20,30.
• Revanșa : STUDIO — 10; 12; 
14; 16; 18; 30.
• Detașament cu misiune specia

mei sarcini de partid încredințate in condițiile legalității : participarea lâ eliberarea tovarășilor din închisoarea Sibiu și organizarea unei mari demonstrații de stradă în cadrul căreia mii de oameni au scandat lozinci revoluționare în limbile română, ger-' mană, maghiară. In cadrul formațiilor patriotice de luptă am sprijinit apoi pe ceferiști la dezarmarea hitleriștilor din două garnituri de tren sosite de la Făgăraș și Rîmnicu Vîlcea.Au urmat lunile în care, în cadrul vastei acțiuni inițiate de partid «Totul pentru front, totul pentru victorie 1», noi, muncitorii de la „Independența", am lucrat cîte 12—14 ore pe zi pentru fabricarea echipamentului militar. Nu exista pe atunci un „spate al frontului" ; în tranșeele din prima linie și în uzine ne consideram deopotrivă mobilizați. Zdrobirea fascismului, libertatea și independența țării erau țelul suprem. Au fost zile și luni în care viața, munca, lupta au reprezentat pentru generația noastră o adevărată școală a patriotismului, a călirii revoluționare".
Eroism nepieritor

în tranșeele
luptei antifascisteColonelul în rezervă MIHAI CUCU este un istoric pasionat. Stăm de vorbă în fața unei hărți imense. Omul de știință trasează cu creionul drumul de luptă și eroism al armatei române în războiul antihitlerist, de la 23 august 1944 pînă la 12 mai 1945. Da, pînă la 12 mai, pentru că

angajate în ofensiva antihitleristă, s-au bătut vitejește. Am fost martor și participant la evenimentele din august 1944, cînd întregul nostru popor, sub conducerea partidului comunist, s-a ridicat să-și apere patria. S-a întrunit atunci o unanimitate exemplară. Consider că este un exemplu unic în istorie această totală ridicare lâ arme împotriva ocupantului. îmi sînt, de asemenea, neșterse în amintire faptele de patriotism ale militarilor români din București și Constanța, Turda și Luduș, din Banat și Crișana, din Cluj, Satu- Mare și Cărei, pînă ce a fost eliberată ultima brazdă de pămînt românesc. Nenumărate fapte de vitejie și spirit, de sacrificiu în bătăliile pentru izgonirea cotropitorilor hitleriști și horthyști de pe meleagurile transilvănene au dat expresie voinței dîrze a poporului nostru de a șterge orice urmă a odiosului Dictat, hitlerist de la Viena, de a elibera de dușmani întregul teritoriu național. Apoi, în numele aceluiași ideal al libertății popoarelor, au sîngerat ostașii români în luptele purtate pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei.își amintește colonelul în rezervă 
MARIN LUTA :— De anul nou 1945 mă aflam la Csinkota, pe centura exterioară a Budapestei. Aveam pe atunci gradul de căpitan și eram ofițer de stat major în cadrul Diviziei 19 infanterie. Divizia noastră făcea parte din Corpul 7 de armată, de sub comanda generalului Șova. Tocmai încheiasem o misiune de luptă. Ne-am întîlnit, într-o casă ferită, ostași români și sovietici. Fiindcă pășeam într-un an nou, în care speram să se încheie războiul, am ciocnit un pahar pentru victorie, pentru pace și prietenie.

lă : LUCEAFĂRUL — 8; 11,15;
13,30; 16; 18; 20.
• Moarte pe NU : CAPITOL — 
8,30; 11,15; 14; 17; 20, la grădină
— 20,30.
• Un ostatic in plus >: GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Elvis și prietenii săi — 9; 11; 
13, Ion. Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii — 15: 19 : DOI
NA.
• Rebelul X EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 15, TIM
PURI NOI — 9; 11,15‘, 13.30; 15,45; 
18; 20.

• 39 de trepte î FESTIVAL — 9;
1.1,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15
• Ultima jertfă : CENTRAL — 9; 

'11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Sub patru steaguri : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
GRADINA GLORIA — 20.45.
• AI treUea salt mortal ; GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45; 
30, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Drapelul rupt : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 30.15. CUL
TURAL — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 
20., 15.
• Uimitorul căpitan Nemo : AU

Dar războiul era încă o realitate șl acest fapt ne-a fost amintit imediat după aceea de un atac hitlerist. La Budapesta luptele au fost grele. Era ca într-un infern. Aviația era activă ziua și noaptea. Se auzeau neîncetat canonade. Noi, românii, aveam un sector greu, în centrul orașului, obiectivul final fiind clădirea Parlamentului, pe Dunăre. Luptam eroic pentru fiecare stradă, pentru fiecare casă, iar de multe ori, în clădirile mari, pentru fiecare cameră. Din a- cest infern păstrez însă și amintiri luminoase. Peste tot localnicii ne primeau cu căldură, cu bucurie, ca pe eliberatori. Noi le ofeream adăpost, hrană, îmbrăcăminte. Dealtfel, comandantul nostru, generalul Șova, dăduse un ordin pe întregul corp de armată, în care ne cerea să manifestăm grijă față de populația civilă, față de bunurile cetățenilor. Era un ordin mișcător, exprimînd umanismul propriu poporului nostru.Un fapt, de asemenea, încărcat de umanism, relatează și colonelul în rezervă MIHAI CUCU :— Era în ziua de 17 aprilie 1975. Fusesem invitat, împreună cu cîțiva tovarăși de arme, în localitatea cehoslovacă Hroznova-Lhota, pe care regimentul nostru o eliberase în primăvara anului 1945 de sub ocupația hitleristă. Ni s-a făcut o primire impresionantă. Au fost organizate festivități, s-au evocat fapte de arme, s-au rostit cuvinte de mulțumire. Seara am participat la o retragere cu torțe în afara localității, unde fusese ridicat un monument în cinstea ostașilor români căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei. Erau acolo mii de Oameni cu făclii aprinse, de la copii de 10—11 ani pînă la femei și bărbați cu tîmplele încărunțite. Un foc mare, aprins în apropierea monumentului, se înălța pînă la 14—15 metri. Am citit, la lumina lui, numele unor ostași din regimentul meu care căzuseră vitejește : locotenent Gheorghe Iancu, locotenent Ogredin Popescu, sublocotenent Ionel Popa, .sergent Gheorghe Dorobanțu... Și, deodată, parcă am văzut alte flăcări. Acele flăcări care țîșneau atunci din țevile mitralierelor și puștilor automate. Era un vacarm. Am luptat pentru fiecare casă, cu grenade, cu pistoale și cu baionete. A fost o victorie cucerită cu singe.O victorie care a înscris în eternitate nume de ostași români, alături de toți eroii patriei noastre care de două milenii încoace au învățat că libertatea patriei este mai presus de orice. Anchetă realizată de
Tudor OLARU 
și Adrian VASILESCU

(Urmare din pag. I)stării, ale prosperității fiecăruia și ale țării întregi, certitudinile zilei de mîine, plănuită a fi mereu mai dătătoare de satisfacții, nu se pot naște din senin ; ele cer eforturi în plus, o superioară fructificare a inteligenței creatoare, a competenței profesionale, o exemplară organizare in a cărei matcă să-și afle posibilități vaste și sigure, de superioară afirmare și valorificare capacitățile fiecărui om al muncii, spre binele propriu și spre binele întregii colectivități umane românești.Fiindcă oamenii știu bine, s-au convins tot mai adine de adevărul 
că investiția cea mai prețioasă, cea 
mai rodnică, ce se reflectă in viața 
fiecăruia, poartă numele muncii. Așa cum, cu atîta limpezime, s-a spus în documentele programatice ale partidului, așa cum cu atîta patos civic s-a adresat tuturor, prin înflăcărate și drepte idei, secretarul general al partidului.

„Ce poți să dorești mai mult decît 
să participi la lupta și munca pen
tru înfăptuirea unui măreț viitor, 
pentru progresul și prosperitatea patriei !“ Iată definiția simplă și totodată fundamentală a idealului esențial al fiecărei conștiințe a țării, ideal în numele căruia și pentru a cărui nobilă împlinire țara întreagă a îmbrăcat cu hotărîre și plenară angajare salopeta muncii.Ideal a cărui convertire în real se produce tot mai pregnant prin participarea tuturor colectivelor de muncă la înfăptuirea exemplară a prevederilor cincinalului actual, aflat la cotele sale finale, adăugind zestrei de realizări socialiste a țării noi și tot mai înalte împliniri.Cum, prin ce cuvinte s-ar putea exprima mai bine sensul acestei pilduitoare dăruiri, al elanului creator, al întrecerii oamenilor din colective de muncă numeroase cu timpul și cu ei înșiși ? Acest continuu efort de autoperfecționare și autodepășire ? Această voință de a pune la maximum în valoare resursele umane și materiale pentru ca, în bilanțul muncii, roadele să fie tot mai multe șl

RORA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18 J 
20, la grădină — 20,30, EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe aici nu se trece : DACIA — 
9; 12: 16; 19.
• Cascadorul Hooper : FLACARA 
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 
20,45, BUZEȘTI — 15.30; 17,45; 20. 
la grădină — 20.45.
• întâlnire de gradul trei : ME
LODIA — 9; 12; 16; 19.
• Porțile albastre ale orașului x 
POPULAR — 15.30; 17,30; 19,30.
• Tereza : VOLGA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.
a Abba : LIRA — 16; 18: 20,15, la

31 de unități industrialeColectivul întreprinderii de strunguri din Tîrgoviște și-a îndeplinit sarcinile pe acest cincinal. Pînă la sfîr- șitul anului 1980, această unitate va realiza suplimentar o producție în valoare de 460 milioane lei. Numărul întreprinderilor dîmbovițene care au atins cotele finale ale cincinalului s-a ridicat âstfel la 31. Printre colectivele care au raportat pînă în prezent acest succes de seamă se află Combinatul de lianți și azbociment Fieni, întreprinderea de frigidere Găești, întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Titu, mina Șotînga, Schela de extracție Moreni, întreprinderea textilă „Bucegi" Pucioasa. S-au creat, în acest fel, condiții pentru realizarea, peste prevederi, a unor importante cantități de cărbune, ciment, mașini și instalații, aparatură electrotehnică, țesături și alte produse. 
(Gheorghe Manea).

JUDEȚUL SIBIU :

Numărul unităților industriale din județul Hunedoara care au îndeplinit pînă acum planul cincinal la producția industrială a ajuns la 25. Acestea vor livra suplimentar, pînă la sfîrșitul anului, însemnate cantități de enprgie electrică, minereu de fier, utilaje și mașini pentru industria minieră, produse refractare pentru siderurgie, produse din marmură și altele. (Sabin 
Cerbu).

JUDEȚUL BACĂU :

30 de unități economiceîn aceste zile de întrecere premergătoare marii sărbători naționale de la 23 August, alte unități industriale din județul Sibiu — „Dumbrava", Fabrica de nutrețuri combinate din Sibiu, „Textila" Cisnădie — au raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest cincinal. Odată cu acest succes, pînă ieri, 21 august, numărul unităților industriale din județul Sibiu care au realizat planul pe actualul cincinal se ridică la 30. Printre colectivele fruntașe se numără cele ale întreprinderii mecanice Mîrșa, „Balanța", întreprinderea de piese auto, „Libertatea", „7 Noiembrie" din Sibiu, întreprinderea de geamuri, „Vitrometan" și „8 Mai" din Mediaș, „Sticla“-Avrig. Avansul de timp cîștigat creează industriei județului Sibiu premisele realizării, pînă la finele anului, a unei producții industriale peste -plan în valoare de 7 miliarde lei. (Ni
colae Brujan).

JUDEȚUL BIHOR:

28 de unități economiceColectivul de la- întreprinderea de confecții din Oradea și-a realizat integral principalii indicatori economici din actualul cincinal. întreprinderea va produce astfel, pînă la sfîrșitul anului în curs, o producție suplimentară în valoare de 360 milioane lei față de prevederile inițiale din planul cincinal. Personalul muncitor al acestei întreprinderi orădene se aliniază altor 27 colective de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Bihor care au raportat, pînă la această dată, îndeplinirea sarcinilor de producție aferente cincinalului în curs. Avansul de timp cîștigat va permite realizarea în Bihor, pînă la încheierea anului, a unei producții suplimentare în valoare de aproape 5 miliarde lei. (Alexandru Peti).
JUDEȚUL HUNEDOARA:

25 de întreprinderi industrialeIeri, 21 august, colectivul de muncă al întreprinderii de materiale de construcții Deva a raportat cu mîndrie muncitorească, în cinstea măreței sărbători de la 23 August, că a realizat sarcinile cincinalului la producția- marfă, la producția industrială și la producția fizică. Pînă la sfîrșitul anului se vor realiza suplimentar, peste prevederile cincinalului, 80 000 mc prefabricate, 120 000 panouri mari pentru construcția de locuințe, 40 kilometri tuburi PREMO, 150 000 mc beton celular autodavizat și 800 tone polistiren expandat.
tot mal bune ? Ce sentiment unic, ce liant comun face ca aceeași stare de spirit să fie întîlnită în colective de muncă de pe întreg cuprinsul țării ?Desigur, răspunsul ar trebui să cuprindă multe, foarte multe elemente. Intre ele, neîndoios, la loc de frunte, se vor așeza oricînd, drept argumente hotărîtoare, faptul că în acești ani, în climatul de răspundere și reală democrație, s-au edificat noi, superioare convingeri civice, că realitatea însăși — ea, cel mai puternic argument — a întărit încrederea oamenilor în cuvîntul partidului, in clarviziunea și caracterul realist al pro

Constructorii de locuințeConstructorii de locuințe de pe șantierele județului Bacău au înscris pe graficul întrecerii un remarcabil succes : îndeplinirea sarcinilor aferente actualului cincinal cu 132 de zile mai devreme. în anii actualului cincinal au fost înălțate și date în folosință oamenilor muncii din municipiile Bacău, Gheorghe Gheorghiu- Dej și din centrele muncitorești Buhuși, Comănești, Moinești, Tg. Ocna 19 619 apartamente, cu 8 400 apartamente mai mult decît s-a realizat în perioada 1966—1975. Avansul cîștigat oferă posibilitatea constructorilor ca pînă la finele anului să înalțe încă 3 600 de apartamente peste prevederile planului cincinal. 
(Gh. Baltă).

JUDEȚUL BRĂILA:

23 de unități economiceAmpla competiție a muncii desfășurată în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August prilejuiește oamenilor muncii din 23 de unități economice din județul Brăila să raporteze îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal. Demn de relevat este faptul că între cele 23 de unități, unele sînt cu adevărat reprezentative pentru economia județului Brăila : întreprinderea de utilaj greu „Progresul", Trustul de construcții industriale, trusturile I.A.S. și S.M.A., întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor Vădeni. 
(Corneliu Ifrim).

JUDEȚUL IAȘI :

19 întreprinderi șl unități economicePînă acum, în județul Iași și-au îndeplinit prevederile planului cincinal un număr de 19 întreprinderi și unități economice. Intre acestea figurează Combinatul de utilaj greu, întreprinderile mecanice „Bucium", de tricotaje „Moldova", de antibiotice și altele din Iași, precum și întreprinderile mecanică de reparat material rulant și de perdele și tricotaje din Pașcani. Se estimează că, pînă la sfîrșitul anului, aceste unități vor realiza suplimentar o producție industrială în valoare de peste 5 miliarde lei. (Manole Corcaci).
JUDEȚUL VASLUI:

10 unități economiceîntreprinderea de Încălțăminte „Hușeana", de pe cea mai tînără platformă a județului, raportează îndeplinirea prevederilor planului cincinal la producția industrială. Tînărul colectiv hușean s-a angajat ca, printr-o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, să obțină pînă la sfîrșitul anului o producție industrială suplimentară în valoare de 70 milioane lei. întreprinderea hușeană este cea de-a zecea unitate economică din județ care atinge cotele planului cincinal la producția industrială și se alătură altor colective de la întreprinderea de ulei Bîrlad, LJ.C.M., unităților de exploatare forestieră, trusturilor județene I.A.S. șl 
S.M.A. (Crăciun Lăluci).

s-au descoperit pe ei Înșiși în rațiunea supremă de a sluji, cu abnegația faptei, patria. Dragostea de patrie, sublimul sentiment, patriotismul, îmbogățit cu noi și superioare trăsături socialiste, și-a aflat modul cel mai deplin de afirmare în universul inepuizabil al faptei. Al faptei conștiente de semnificațiile și importanța ei în marele efort al devenirilor țării. Al faptei izvorîte din luminoasa conștiință a apartenenței cu toată ființa la o istorie, la un popor, la o patrie. La un prezent, el însuși al .faptei. La un viitor ale cărui contururi nu pot fi înțelese și
Patriotismul faptei

gramelor dezvoltării multilaterale a societății noastre. Fiecare om a putut să se convingă din propria experiență că supremul țel al politicii 
partidului este omul, afirmarea plenară a personalității umane, bunăstarea și prosperitatea fiecăruia. A- cest țel nerămînînd însă în zona dezideratelor abstracte, cărora altcineva decît oamenii înșiși le pot conferi dreptul la împlinire. Acum, în prag de august, la cea de-a 36-a aniversare a eliberării patriei, oamenii țării privesc cu justificată satisfacție, cu demnitate spre timpul rodnic al acestor ani. Țara este puternică, înavuțită cu mari cetăți industriale, cu ogoare aduse Ia lumina rodului visat, cu orașe și sate ce arată chipuri înnoite. Edificiul vast al țării, impu- nînd prin verticalitatea împlinirilor ei, era cu ani în urmă schițat în proiecte, părînd la prima vedere mult prea cutezătoare. Toate aceste proiecte s-au împlinit. Dînd măsura voinței și puterii de creație a poporului, înțelepciunii și clarviziunii cîrmaciului măreței opere de edificare socialistă, partidul comunist. Iar împlinirea lor s-a răsfrînt nemijlocit în viața oamenilor, care, în această amplă angajare creatoare,

cunoscute decît prin asumarea faptei, a actului de muncă și creație, drept criteriu unic și cel mai înalt de afirmare a sentimentului înălțător al patriotismului. Patriotismul omului de azi, al României socialiste este, cum o probează atîtea exemple strălucitoare, un patriotism al 
faptei.Aceste zile de august au adus și aduc noi și elocvente, însuflețitoare mărturii. Oamenii muncii din județul Cluj au raportat partidului, cu mîndrie comunistă, patriotică, îndeplinirea cu peste 4 luni mai devreme a prevederilor planului cincinal la producția globală industrială. Un succes de prestigiu care-i onorează pe autorii lui, care pune încă o dată în evidență marile resurse de muncă și creație ale maselor, conștiința lor că modul cel mai firesc și cel mai înalt de a-ți cinsti patria căreia îi aparții este fapta de muncă rodnică. In cununa lui august, industria județului Cluj a așezat un prețios și strălucitor dar.Alte numeroase colective de muncă au raportat și raportează în aceste zile partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — inspiratorul și neobositul conducător revoluționar al aces

tei mărețe ofensiva creatoare purtate în numele noului, al progresului multilateral — îndeplinirea prevederilor actualului cincinal. Toate acestea fiind, în fond, minunate expresii ale patriotismului înălțător care-i animă pe oamenii muncii, argumente care pun încă o dată în evidență convingerea, unanim însușită, că supremul patriotism poartă numeie faptei.
SCRISOAREA DE FELICITARE 

adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu organizației de partid, comitetului județean și tuturor oamenilor muncii din industria județului Cluj, cu prilejul importantului lor succes, pune puternic în lumină adevărul că, în România socialistă, aprecierea supremă acordată oamenilor izvorăște organic din calitatea participării lor faptice la opera de sporire continuă a avuției naționale, de edificare a unei economii tot mai puternice și mai înfloritoare.Se spune în SCRISOARE : „Această remarcabilă realizare — pe care ați obținut-o în întimpinarea celei de-a XXXVI-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — constituie o nouă și grăitoare expresie a înaltei răspunderi muncitorești, a patriotismului fierbinte, devotamentului și spiritului revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ — români, maghiari și de alte naționalități — care, acționînd în strînsă unitate, înfăptuiesc neabătut politica partidului și statului nostru socialist, politică ce întruchipează în cel mal înalt grad interesele și aspirațiile de progres, bunăstare și fericire ale întregii națiuni".Acum, în prag de 23 August, apre-, cierile și îndemnurile încărcate de patos patriotic din SCRISOAREA 
DE FELICITARE adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu se așază în inimile și conștiințele țării cți d eternă și mereu fertilă, mirabilă să-' mînță. Din care se va Înălța statornic și viguros sentimentul unic al oamenilor muncii, a cărui fundamentală expresie — sintetizînd realitatea generală a țării românești de azi — este patriotismul faptei.

grădină — 30,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15 45; 18; 20. ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
la grădină — 20.45.
• Drumul oaselor : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30: 17 45; 20. PA
CEA — 15; 17,15; 19.30.
• Sacrificiul de Anul nou : FE
RENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
• A doua primăvară : MUNCA
— 16; 18: 20.
• Rîul care urcă muntele : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Uraganul vine de la Navarone: 
BUCUREȘTI — 9,15; 13.30; 16,15; 
19,30.

• Bună seara, Irina ! x COSMOS
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Rețeaua „S“ : DRUMUL SĂRII
— 16: 18; 20.
• Prietenii mei Indienii x COTRO-
CENI — 15: 17.15; 19,30
• Mesaj din spațiu : TOMIS — 
8,45; 11; 13,15: 15,30; 17,45: 20, la 
grădină — 20.45
• Artista, dolarii și ardelenii : 
VIITORUL — 15,30; 17.30: 19,30.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don*  î GRADINA CULTURAL — 
20.30.
• Rocky II : GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20,30.

• Camionul de cursă lungă : 
PARC HOTEL — 21.
• Cînd dragostea se întoarce x 
GRADINA SCALA — 20.45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30.
• Opera Română (în foyer) : 
Seară de muzică românească — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra*  (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19
• Teatrul Mic : Recital de mu
zică folk : Nicu Al if an tis <— 19,30; 
(rotonda scriitorilor din Cișmi- 
giu) : Statornici pe acest pămînt 
— 21.30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Povestea unei iubiri — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
naBe“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : La fîntina dorului — 
18,30.
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Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone în numele poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastrăși, prin dumneavoastră, poporului fr; legătură cu pierderile de vieți omenești ferată din apropierea orașului Torun.Vă rog, totodată, să transmiteți compasiune familiilor indoliate.

Sosirea in Capitală a președintelui Uniunii Democratice
de Stingă dinLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, joi seara o sosit în Capitală tovarășul Ilias Iliou, președintele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia—E.D.A.Oaspetele a fost întimpinat. pe ae-

Președintele Partidului 
a sosit laJoi seara a sosit în Capitală Antonio Macedo, președintele Partidului Socialist Portughez, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de tova-

CronicaCu ocazia vizitei în țara noastră a ministrului agriculturii și creșterii animalelor din Republica Venezuela. Luciano Valero, ambasadorul acestei țări la București, Olga Lucila Carmona, a oferit joi o recepție.Au participat Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stan- ciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți al altor ministere și instituții centrale.
★Joi, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, a avut o Întrevedere cu Luciano Valero, ministrul agriculturii și creșterii animalelor din Republica Venezuela, care face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii a fost exprimată, de ambele părți, dorința de , a extinde și diversifica colaborarea dintre cele două țări în domeniile cercetării științifice șl tehnice ale agriculturii.La convorbiri a luat parte tovarășul Emil Petrache, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.A fost prezentă Olga Lucila Car-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

•4 și 25 august. In țară : Vreme In curs 
de răcire. Cerul va fi variabil, cu in- 
norărl mal pronunțate în nordul șl 
estul tării, unde ploile, ce vor avea

/'(Urmare din pag. I)au evaluat lucid realitățile românești, faptul că forțele rezistenței aveau un caracter extrem de eterogen, ele aparținind unor clase și categorii sociale diverse și impărtâ- ■șind orientări ideologice, politice și tactice variate. în condițiile de atunci, însăși antamarea problemei conducerii coaliției patriotice — indiferent sub ce formă și din partea cui ar fi venit — ar fi provocat de la început aprehensiuni, dispute, fricțiuni și contradicții care ar fi îngreuiat inutil, dacă nu ar fi pus chiar sub semnul intrebării, realizarea unui front comun de luptă împotriva fascismului. Este greu de imaginat, de pildă, că liderii partidelor național-țărănesc și liberal, ca să nu mai vorbim de rege, ar fi fost dispuși în epocă să recunoască fie și numai un primat între egali al comuniștilor. Așa se face că, pe măsură ce s-a ajuns la perfectarea unor acorduri de colaborare — se știe că în 1943 s-a închegat Frontul Patriotic Antihitlerist, iar în prima jumătate a anului următor au luat ființă Frontul Unic Muncitoresc și Blocul Național Democratic, la care s-au adăugat Înțelegeri similare cu reprezentanții armatei, palatului regal și altor grupări — deciziile in toate problemele de interes comun s-au adoptat prin consensul la care partenerii au ajuns după discuții și conciliabule uneori destul de complicate.Dar, din documentele adoptate în comun de forțele rezistenței și din însăși evoluția evenimentelor, se detașează pregnant concluzia că, în mod obiectiv, rolul de inițiator, organizator și conducător în ansamblul coaliției patriotice a revenit, de la început pînă la sfîrșit, Partidului Comunist Român. Nerevendicat și cu atît mai puțin impus partenerilor, acest rol s-a manifestat tot mai puternic in desfășurarea luptelor antifasciste ca un corolar necesar al aportului decisiv avut de comuniști la dezvoltarea rezistenței naționale încununate de victoria istorică din august 1944. El și-a găsit materializarea in următoarele direcții fundamentale :în primul rind — în domeniul teoretic și programatic. Concepția științifică, materialist-dialectică, proprie partidului revoluționar al clasei muncitoare, le-a dat posibilitatea comuniștilor să evalueze realist situația României și să stabilească, in funcție de aceasta, atît programul mișcării antifasciste, cît și formele de rezistență cele mai adecvate. Se știe, de exemplu, că încă din anii 1940—1941 Partidul Comunist Român a preconizat neechivoc că eliberarea patriei putea veni nu ca un dar al unor factori exteriori, ci prin lupta poporului român însuși, iar succesul acestei lupte depindea de coalizarea tuturor forțelor naționale potrivnice fascismului. Programul rezistenței naționale, amplu propagat de comuniști în rîndurile tuturor forțelor sociale și politice, a stat la baza procesului complex de reunire și convergență antifascistă realizat la scara întregii țări. Nici un alt partid nu a fost în măsură să conceapă o 

:te polonez sincere condoleanțe în provocate de accidentul grav de cale sentimentele noastre de profundă
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

Grecia-E.D.A.roportul Otopeni, de tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,. Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Socialist Portughez'
Bucureștirășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.A fost prezent Jorge Serpa Neves, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Portugheze la București, (Agerpres)
zilei

PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN 

stegarul glorios al revoluției 
din August

A apărut volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate 

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole - 
septembrie 1979 - martie 1980, voi. 19

EDITURA POLITICA

Primiri la Consiliul de MiniștriTovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru al guvernului, -ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit joi pe Luciano Valero, ministrul agriculturii și creșterii animalelor din Republica Venezuela, care face o vizită în țara noastră.Potrivit înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, în timpul convorbirii au fost abordate probleme referitoare la modul în care se derulează schimburile comerciale șl la stadiul actual al acțiunilor de cooperare româno-venezuelene, reliefin- du-se posibilitățile existente pentru amplificarea și diversificarea conlucrării reciproc avantajoase in diferite sectoare ale economiei. în a* * cest sens a fost exprimată dorința comună de a se acționa pentru intensificarea colaborării bilaterale și
mona, ambasadorul Republicii Venezuela la București.în aceeași zi, ministrul Venezuelan al agriculturii a vizitat Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.

★Ambasadorul Republicii Zair la București, Busu Noengo Nyoka, a oferit, joi, o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră.Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Joi dimineața a sosit într-o vizită, In portul Constanța, nava italiană „Cajo Duilio", în aceeași zi, conducătorul marșului, capitano di vascello (căpitan de rangul I) Egidio Alberti Însoțit de un grup de ofițeri italieni au făcut vizite protocolare primarului municipiului Constanța, comandantului Marinei militare și comandantului Institutului de marină „Mircea cel Bătfîn". La Monumentul Victoriei din Constanța a fost depusă o coroană de flori din partea oaspeților. (Agerpres)

mai ales caracter de aversă, vor fi mal 
frecvente. Vîntul va sufla moderat, cu 
Intensificări locale din sectorul nord- 
vestlc, cu viteze pînă la 60 km pe oră, 
iar in zonele de munte depășind 120 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 1 șl 17 grade, iar cele 
maxime Intre 16 șl 26 de grade, mal 
ridicate In sud-estul tării, la Începutul 
Intervalului.

alternativă de salvare a României care să prezinte în vreun fel avantaje față de aceea pe care au propus-o, de la început și consecvent, comuniștii. Punctele esențiale ale platformei-program elaborate de Partidul Comunist Român au fost preluate ulterior, în substanța lor, de toate documentele programatice asupra cărora s-a convenit în cadrul Frontului Patriotic Antihitlerist, Frontului Unic Muncitoresc și Blocului Național Democratic. Era, aceasta, nu o concesie făcută comuniștilor, ci o recunoaștere de către ceilalți parteneri, inclusiv partidele burgheze și cercurile palatului, a superiorității opțiunilor programatice și tactice comuniste.A doua direcție fundamentală în

care s-a materializat aportul decisiv al Partidului Comunist Român la pregătirea și desfășurarea insurecției a fost activitatea politico- ideologică și de propagandă antifascistă desfășurată în rîndurile maselor largi populare, inclusiv ale armatei noastre. Animați de un profund patriotism și, totodată, posesori ai unei bogate experiențe in ceea ce privește îmbinarea formelor de activitate legale și clandestine, comuniștii au reușit — în pofida terorii, cenzurii aspre și persecuțiilor de tot felul — să difuzeze un vast material de propagandă antifascistă și să lărgească continuu legăturile cu cele mai diverse categorii sociale. Pentru exemplificare, este de amintit că în perioada septembrie 1940 — august 1944 comuniștii au editat peste 30 de gazete centrale și regionale și 111 titluri de materiale de propagandă și agitație (din care 57 de manifeste, 27 de broșuri și 27 de apeluri și buletine informative). Chemările comuniștilor au răsunat ca un glas al conștiinței naționale, avînd un efect mobilizator și însuflețitor pentru toți aceia cărora le era scumpă cauza eliberării patriei de sub dominația fascistă.în al treilea rînd, vasta activitate propagandistică s-a întrețesut intim cu acțiunile desfășurate de comuniști pentru organizarea diverselor forme de rezistență, începînd cu cele mai simple, de neaderență sau nesupunere la politica oficială, pînă la lupta cu arma în mină împotriva ocupanților. Adevărul este

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 Program folcloric
16,30 Emisiune in limba germană
18,25 Tragerea Loto
16,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,M 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara tntlmpină 

marea sărbătoare
19,SO Spectacol cultural-artistic cu pri

lejul sărbătorii naționale a po
porului român

30,3# 23 August 1944. XXXVI. Perspec
tivă istorică și contemporană (II). 
Armele libertății. Documentar de 
Eugen Mândrie ,

21,00 Film artistic : „Serata". Producție 
a studioului cinematografic ..Bucu
rești". Cu : George Motol. GyBrgy 
Kovacs, Cornel Coman, Alexandru

Programul unităților PECO în zilele de 23 și 24 augustîn vederea bunei serviri a populației, în zilele de 23 și 24 august, unitățile PECO din București vor funcționa astfel : în ziua de 23 August vor sta la dispoziția automobi- liștilor, cu program permanent, stațiile de benzină Băneasa, Afumați, Giurgiului, Alexandria, Militari, Piața Amzei, precum și cea de la Pod- Argeș (km 36). Un număr de 14 stații, și anume : Bufet, Cîmpineanu, Pipera, Titan I, Brîncoveanu, Cotro- ceni, Chitila, Drumul Taberei, Vasile Pîrvan, Intercontinental, Dorobanți, Gara de Nord, Brănești și Snagov vor fi deschise între orele 6—22, iar alte 4 — Mogoșoaia, Băneasa-Aero- port, Maria Rosetti și Chirigiu — vor funcționa intre orele 6—14. în ziua 
că pe acest tărîm aportul Partidului Comunist Român a fost nu numai decisiv, ci și aproape singular, căci celelalte grupări politice, fie pentru că nu au dispus de un aparat ilegal, fie pentru că, respingînd ideea sabotajelor și, mai ales, a rezistenței armate, au manifestat numeroase reticențe ori de cite ori s-a pus problema organizării unor acțiuni de acest gen. însușite de mase — civili și militari cu stare de spirit antifascistă — care le-au a- plicat tot mai frecvent în anii 1940—1944, formele de rezistență preconizate de comuniști s-au dovedit întru totul viabile, contribuind nemijlocit la slăbirea dominației străine, la dereglarea mașinii de război hitleriste și, totodată, la 

pregătirea terenului pentru marea ridicare națională din august 1944. în al patrulea rînd, inițiativa și efortul principal consumat pentru închegarea coaliției naționale antifasciste au venit constant din sfera mișcării comuniste. Rămîn mărturie peste timp zecile de scrisori adresate de Partidul Comunist celorlalte formațiuni politice, nenumăratele contacte avute de reprezentanții lui cu conducerile diverselor partide și organizații democrate pentru a se apropia, pas cu pas, pozițiile, a se reduce divergențele, a se elimina suspiciunile și a se realiza în final acel front atotcuprinzător în care întreaga națiune română și-a contopit energiile spre a obține, cu prețul oricăror jertfe și sacrificii, eliberarea pămîntului strămoșesc.în sfîrșit — dar nu în ultimul rînd — Partidul Comunist Român a avut o contribuție hotărîtoare în elaborarea planului insurecției și în aplicarea lui începînd din după-amiaza de 23 august 1944. Se cunosc bine detaliile acestui plan și .desfășurarea evenimentelor. Dar nu este de prisos, poate, să fie subliniate o dată mai mult, perfecta pregătire — spirituală, politică, tehnică, militară — a insurecției, alegerea judicioasă a momentului declanșării ei și deplina sincronizare a acțiunilor, astfel încit victoria nu a stat nici o clipă în cumpănă. deși nu au lipsit primejdiile și dificultățile inerente oricărui război popular dus împotriva unui adversar puternic și experimentat.Operă a întregului popor român, 

pentru sporirea schimburilor comerciale între cele două țări.La întrevedere a luat parte Doina Ardare, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Adrian Stoica, adjunct al ministrului industriei chimice.A fost prezentă Olga Lucila Carmona, ambasadorul Republicii Venezuela la București.
★Tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit joi dimineața pe Miodrag Stojiljkovic, director executiv adjunct la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare — B.I.R.D. In timpul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării României cu B.I.R.D.

Drăgan, Mihal Pălădescu. Ion 
Roxln, Silvia Ghelan, Silvia Po- 
povlci, Mlhaela Juvara. Gllda Ma
rinescu, Lucia Mureșan. Tanti 
Cocea, Vlrginica Romanovschl, Ion 
Finteșteanu. Scenariul si regla : 
Malvina Urșianu

32.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Album coral. Cinteee patriotice șl 

revoluționare interpretate de corul 
Radiotelevizlunll. corul Filarmoni
cii „George Enescu" și corul an
samblului „Rapsodia română"

16,13 O viață pentru o Idee : Gheorghe 
Longinescu (1869—1930). Participă
acad. Octav Onlcescu

16,43 Creații contemporane
17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Dicționar cinematografic. Tineri în 

filmele... tinerilor
18..TO 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara tntimplnă 

marea sărbătoare
19.30 Estivala ’80
22.30 Telejurnal

de 24 august, toate stațiile de benzină vor funcționa după programul obișnuit de duminică. De asemenea, în aceste zile vor asigura aprovizionarea cu benzină, cu program nonstop, stațiile amplasate pe principalele trasee turistice.Produsele petroliere de uz casnic vor putea fi procurate numai în ziua de 24 august, întrec orele.. 8—12, prin stațiile amplasate in piețe, precum și cele care au program de duminică,Pentru aprovizionarea cu butelii-a- ragaz, cetățenii vor avea la dispoziție, în ziua de 24 august, intre orele 8—12, jumătate din centrele de preschimbare a buteliilor. (Agerpres)
marea biruință de acum 36 de ani se înscrie la loc de cinste în cartea faptelor glorioase ale istoriei noastre, constituind o expresie nepieritoare a voinței de libertate care a animat toate generațiile de patrioți în efortul unic închinat independenței și propășirii României. Această victorie reprezintă unul dintre temeiurile de granit ale adevărului rostit de președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Jugul asupririi străine poate frîna pentru un timp) poate intirzia evoluția unui popor, dar nu-1 poate împiedica să-și realizeze aspirațiile de libertate, unitate și progres, nu poate anihila acțiunea legilor inexorabile ale dezvoltării sociale, dacă acest popor este hotărit să trăiască liber”.Insurecția din august 1944 a fost momentul de început al participării țării noastre — vreme de aproape 9 luni — alături de ostașii glorioasei armate sovietice, de forțele aliate la lupta pentru alungarea cotropitorilor fasciști de pe pămîntul sfint al patriei, pentru eliberarea altor țări de sub dominația fascistă. întregul potențial economic, militar și uman al României a fost pus în slujba apropierii ceasului de izbîndă a popoarelor iubitoare de pace asupra fascismului. 3 831 de localități — între care 53 de orașe — din Transilvania, din Ungaria, din Cehoslovacia, din Austria au salutat pe ostașii români ca eliberatori ; pe acești ostași care au străbătut prin lupte 1 800 de kilometri — de la Marea Neagră pînă în apropiere de Praga — escaladind masive muntoase, forțind mari cursuri de apă ; pe acești ostași care au plătit cu sîngele a aproape 170 000 de morți, răniți și dispăruți libertatea patriei lor, eliberarea popoarelor ungar, cehoslovac și austriac.Evenimentele din august ’44, în cursul cărora, la chemarea partidului, masele populare și-au afirmat cu forță voința de a trăi intr-o țară liberă, aspirațiile democratice, năzuința fierbinte de independență și unitate au reprezentat o impresionantă prefață, o adevărată bornă de hotar pentru anii care au urmat. Pentru anii în care poporul și-a asumat conducerea propriului destin, ani în care el a devenit ctitorul unei patrii mereu mai prospere, mai mîndre și mai demne.Privim astăzi din perspectiva a 36 de ani, drumul parcurs — un drum de glorii, de izbînzi socialiste ; drum in care se distinge cu limpezime perioada celor 15 ani de clnd la cîrma partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Omul care s-a identificat cu aspirațiile supreme ale țării, cu visurile sale de mai înalt și de mai bine. Omul sub a cărui înțeleaptă conducere, țara a străbătut perioada cea mai rodnică, cea mai densă in împliniri a istoriei sale, perioada in care țara s-a înscris, in mers avîntat, pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. Dimineața luminoasă a acelui August istoric a devenit, iată, amiaza matură, densă în împliniri a patriei socialiste de azi !

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ROMÂNIEI

Cea de-a 36-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și ântiimperialistă, precum și împlinirea a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac centralizat și independent continuă să fie 
marcate, prin numeroase manifestări, in diferite țări ale lumii.UNIUNEA SOVIETICA. La Moscova a avut ioc adunarea festivă consacrată sărbătorii naționale a României. în prezidiul adunării, organizată de Comitetul orășenesc Moscova al P.C.U.S., Consiliul Central al Sindicatelor din U.R.S.S., C.C. al Comso- molului. Prezidiul Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea (U.A.S.P.) și conducerea centrală a Asociației de prietenie sovieto-româ- nă (A.P.S.R.), au luat loc B. E. Sarkisov, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Z. N. Nuriev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Kono- top, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, L.A. Borisov, secretar al Comitetului orășenesc de partid Moscova, alte persoane oficiale. în prezidiu se aflau, de asemenea, Radu Voinea, membru supleant al C.C. al P.C.R., deputat in M.A.N., conducătorul delegației Asociației române pentru legăturile de prietenie cu U.R.S.S. (A.R.L.U.S.), precum și Traian Dudaș, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.în sală au fost prezenți numeroși reprezentanți ai colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului Moscova, reprezentanți ai vieții științifice și cultu- ral-artistice, ziariști.Au fost intonate imnurile de stat ale României și U.R.S.S.în cuvîntarea rostită la adunarea festivă, V. P. Usaciov, adjunct al ministrului invățămintului din R.S.F.S.R., vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., a subliniat importanța evenimentului de la 23 August 1944 și a evidențiat succesele obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în cei 36 de ani care au trecut de la eliberare. Vorbitorul a exprimat bucuria oamenilor muncii sovietici față de realizările obținute de țara noastră în edificarea unei vieți noi, socialiste. El a relevat importanța intilnirilor și înțelegerilor stabilite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare între România și Uniunea Sovietică.în cuvtntul său, Traian Dudaș, ambasadorul României la Moscova, a prezentat semnificația istorică a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă, a cărei aniversare coincide in acest an cu împlinirea a 15 ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a ales în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. El a relevat perspectivele deschise în fața poporului român de Congresul

Delegația română primită 
de președintele Republicii ZimbabweSALISBURY 21 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Republica Zimbabwe, în fruntea unei delegații române de partid și guvernamentale, la 20 august 1980, tovarășii Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., au fost primiți de președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Banana.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Republicii Zimbabwe salutări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului Zimbabwe prieten.Mulțumind călduros, președintele Canaan Banana a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări din
Consiliul de Securitate nu recunoaște proclamarea 

Ierusalimului drept capitală a IsraeluluiNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
- Consiliul de Securitate al O.N.U., 
întrunit la New York, a hotărit - cu 14 voturi pentru, nici unul contra și 
o abținere (S.U.A.) - sâ nu recu
noască legea adoptată de Knessetul 
israelian privind proclamarea Ierusa
limului drept capitală a Israelului și 
anexarea, astfel, a părții arabe a 
orașului. In rezoluția adoptată se relevă că legea amintită constituie o violare a dreptului internațional, re- prezentînd „un grav obstacol în calea instaurării unei păci globale, juste și durabile in Orientul Mijlociu". Această lege, precum și toate celelalte măsuri și dispoziții legislative adoptate de Israel, modificind sau avind

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

CONVOCAREA ADUNĂRII NA
ȚIONALE A REPREZENTANȚI
LOR POPULARI A R. P. CHINEZE. Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, întrunit in ședință joi, a hotărit convocarea în sesiune a Adunării Naționale a Reprezentanților Populari la 30 august, la Beijing — transmite agenția China Nouă.

! ÎNTILNIRE LA BRIONI. După cum anunță agenția Taniug, Stevan Doronski, președintele Prezidiului I C.C. al U.C.I., s-a întîlnit la Brioni cu Enrico Berlinguer, secretar ge- I neral al P. C. Italian. în cadrul schimbului de păreri cu privire la problemele internaționale actuale, | părțile au exprimat hotărirea celor două partide de a acționa susținut I in interesul politicii de destindere, de colaborare pe baza egalității în1 drepturi și in interesul soluționării pașnice și juste a tuturor litigiilor, 

al XII-lea al partidului pentru înfăptuirea cu succes a Programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, importanța pe care o acordă țara noastră dezvoltării colaborării cu Uniunea Sovietică, cu toate țările socialiste.în încheiere a fost prezentat un concert festiv.în salonul Uniunii artiștilor plastici din Moscova a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură, Ia care .sint prezentate lucrări de Vanda Sachela- rie-Vladimirescu și Teodor Moraru.La Moscova au fost inaugurate, într-un cadru festiv, cu participarea unei delegații de cineaști români, „Zilele filmului românesc”.
GRECIA. La Centrul cultural al 

Primăriei din Atena a avut loc 
o seară festivă și s-a inaugurat 
expoziția „Permanențe românești". 
Luind cuvintul cu acest prilej, 
Dimitrios Papaspyrou, președinte
le Parlamentului elen, a menționat, 
printre altele : „Așa cum se vede și 
din aceste prime imagini, poporul ro
mân are o istorie veche de peste 
2 000 de ani și știe să fie mindru 
și demn de moștenirea ce i-au lă
sat-o strămoșii săi daco-romani. 
încă din acea perioadă îndepărtată, 
popoarele noastre s-au cunoscut, au 
colaborat și au pus bazele unei prie
tenii care a intrat in istorie. Această 
prietenie cunoaște astăzi cotele sale 
cele mai înalte și sint fericit că pu
tem constata împreună acest fapt, 
acum, cu citeva zile înaintea celei 
de-a treia vizite oficiale a pre
ședintelui Republicii Elene, Constan
tin Caramaniis, la București". „Ceea 
ce vedem in expoziție este o oglindă, 
în mod firesc, limitată, a marilor re
alizări ale poporului prieten român 
in cei 36 de ani care au trecut de ta 
victoria revoluției sale de eliberare 
națională și socială. Iar noi știm cu 
toții, și aceasta nu mai este de mult 
un secret pentru nimeni, că această față nouă a României și-a îmbogățit strălucirea mai ales în ultimii 15 ani. de cînd in fruntea țării prietene se află un mare om politic, președintele Nicolae Ceaușescu. Lui îi datorează românii politica lor de independență națională, de pace și de cooperare largă cu toate popoarele lumii, inclusiv cu cele din Balcani. Aproape nu este zi în care să nu auzim vocea atît de distinctă și de convingătoare a domnului Nicolae Ceaușescu, ridi- cindu-se in apărarea marilor cauze drepte ale omenirii, in primul rind libertatea, independența și pacea”.

Primarul Atenei, Dimitrios Beis, 
după ce a subliniat succesele obținute 
de poporul român in cei 36 de ani 

partea sa, a poporului și guvernului Zimbabwe, împreună cu sentimentele de recunoștință ale acestora pentru sprijinul multilateral acordat poporului Zimbabwe atît înainte, cît și după cucerirea independenței. Președintele republicii a prezentat principalele preocupări actuale ale conducerii statului Zimbabwe, exprimînd convingerea că, prin întărirea raporturilor cu țările prietene, economia țării se va putea dezvolta într-un ritm rapid, aspect deosebit de important pentru consolidarea independenței tînărului stat.în cursul convorbirii s-a făcut un larg schimb de opinii cu privire la domeniile în care se pot stabili relații de colaborare economică între România și Zimbabwe, fiind evidențiat potențialul țării noastre de a coopera pentru realizarea in Zimbabwe a unor proiecte în sectoarele agricol, minier, construcțiilor de mașini și al transporturilor. La întrevedere a participat ambasadorul român la Salisbury, Petre Blajovici» 

drept scop să modifice statutul Ierusalimului, „sint nule și neavenite și trebuie anulate imediat", adaugă rezoluția.Totodată, rezoluția cere statelor care dispun de misiuni diplomatice la Ierusalim „să le retragă din acest oraș".Documentul prevede ca secretarul general al O.N.U. să prezinte Consiliului de Securitate un raport referitor la aplicarea rezoluției înainte de 15 noiembrie 1980.Ședința Consiliului de Securitate la care a fost examinată această chestiune a fost convocată la cererea grupului țărilor islamice la O.N.U, 

in vederea depășirii situației actuale de încordare din lume și a consolidării păcii mondiale. S-a evidențiat importanța apropiatei reuniuni de la Madrid și contribuția țărilor nealiniate la menținerea destinderii și la lupta formarea ei într-un dial. pentru trans- proces mon-
ATENA. Pre-ÎNTREVEDERE LA ședințele Ciprului, Spyros Kypria- r.ou, aflat în vizită oficială în Grecia; a conferit, joi, la Atena, cu primul ministru grec, Gheorghios Ral- lis. Au fost examinate probleme privind reluarea convorbirilor interco- munitare, care au început la 9 august, și perspectiva soluționării politice a situației din Cipru.

CONDAMNARI în coreea de 
SUD. Tribunalul militar din Seul a condamnat, miercuri, un nou grup de 12 persoane la închisoare pe diferite termene. Acuzaților li s-a 

de viață nouă, a remarcat : „Este 
larg cunoscută și urmărită cu simpa
tie strădania poporului român, sub 
conducerea înțeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în direcția creării 
condițiilor necesare pentru ca po
poarele să poată trăi în pace și secu
ritate, pentru promovarea unei largi 
colaborări în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. Legăturile tradiționale 
de prietenie dintre Grecia și Româ
nia, dintre Atena și București, dintre 
cele două popoare ale noastre au fost 
îmbogățite șl aprofundate în ultimii 
ani printr-o intensificare fără prece
dent a schimburilor și colaborării re
ciproc avantajoase".

Au luat, de asemenea, cuvintul De- 
metrios Voudouris, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Ion Brad, 
ambasadorul României la Atena.R.P. CHINEZA. La Beijing a avut loc ceremonia inaugurării „Zilelor filmului românesc", manifestare organizată de Ministerul Culturii din R.P. Chineză. La spectacolul de gală au luat parte Wang Sanxi și Zhou Erfu, adjuncți ai ministrului culturii, funcționari superiori, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost, de asemenea, prezenți Flo- rea Dumitrescu, ambasadorul României la Beijing, și membri ai Ambasadei române.R.P.D. COREEANA. La Casa de cultură din orașul Hegiu a avut loc o adunare festivă. Au luat parte Kan Sun Han, președintele Comitetului administrativ al provinciei Hoanhe de sud, alte persoane din conducerea locală de partid și de stat.EGIPT. Postul de radio Cairo a transmis o emisiune specială dedicată României, în care s-a relevat că „sărbătoarea națională a poporului român oferă fericitul prilej de a evidenția și elogia relațiile deosebite de prietenie și cooperare ce leagă Egiptul de România. România prietenă _ prezintă astăzi imaginea unei țări în plină dezvoltare pe baza unei realiste planificări în toate domeniile vieții social-economice pe perioade lungi, sub directa îndrumare și coordonare a președintelui Nicolae Ceaușescu".Referindu-se Ia activitatea internațională a României, comentariul emisiunii subliniază că aceasta „are la bază concepția clarvăzătoare a președintelui ei, Nicolae Ceaușescu, fundamentată pe necesitatea obiectivă ca fiecare popor să dispună de dreptul inalienabil de a hotărî liber, suveran și independent calea proprie de dezvoltare, în conformitate cu interesele sale naționale, cu interesele păcii și cooperării internaționale”. Au fost evidențiate principialitatea și consecvența poziției președintelui Nicolae Ceaușescu și a României față de situația din Orientul Mijlociu. (Agerpres)

Necesitatea 
continuării destinderii
— relevată la reuniunea unor 
partide socialiste din EuropaATENA 21 (Agerpres). — în insula elenă Corfu se desfășoară lucrările unei reuniuni a conducătorilor partidelor socialiste din Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Franța. Pe a- genda reuniunii figurează problemele actuale ale întăririi păcii, securității și cooperării In Europa șl în bazinul Mării Mediterane. După cum informează agențiile Taniug și Associated Press, in prima zi a lucrărilor, participant ii au abordat îndeosebi problema rolului țărilor nealiniate și neutre din Europa în procesul de edificare a securității și cooperării pe continentul nostru.S-a subliniat, totodată, necesitatea menținerii destinderii și a depunerii de noi eforturi pentru asigurarea succesului viitoarei reuniuni de la Madrid. într-o declarație făcută presei, Andreas Papandreu, liderul Mișcării Socialiste Panelene (PASOK), a arătat că participanții au convenit asupra necesității întăririi conlucrării dintre partidele socialiste europene, ca un factor important în cadrul eforturilor de promovare a păcii și Înțelegerii pe continent.

Conferința PugwashHAGA 21 (Agerpres). — în localitatea olandeză Breukelen au început lucrările celei de-a XXX-a Conferințe Pugwash, la care iau parte 125 de savanți din 43 de țări. Pe ordinea de zi a dezbaterilor sînt înscrise probleme actuale ale relațiilor internaționale, acordîndu-se o atenție deosebită măsurilor ce trebuie întreprinse in scopul reducerii încordării, al promovării păcii și securității in întreaga lume.La deschiderea festivă a conferinței, participanților le-a fost transmis salutul adresat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, care a relevat că mișcarea Pugwash are o contribuție majoră la realizarea înțelegerii internaționale, în probleme cardinale ale contemporaneității.
adus învinuirea de incitare sau participare la manifestațiile antiguvernamentale, de răspindire de manifeste care conțineau chemări la lupta pentru instaurarea democrației și anularea imediată a legilor inițiate de regimul dictatorial. Printre cei condamnați se numără muncitori, studenți și profesori.

BOMBARDAMENTE ISRAELIE
NE ÎN SUDUL LIBANULUI. Orașele Nabatiyeh, cartierul general al forțelor palestiniene și libaneze pro- gresiște din sudul Libanului, și Tyr, precum șl alte șapte localități libaneze au fost supuse unor violente atacuri combinate ale aviației și artileriei israeliene — au anunțat televiziunea din Beirut și un purtător de cuvint palestinian, relatează a- gențiile internaționale de presă. Potrivit televiziunii libaneze, atacurile asupra orașului Nabatiyeh și împrejurimilor acestuia s-au soldat cu cel puțin 10 morți și numeroși răniți. Agenția palestiniană de știri WAFA, reluată de France Presse, relatează că artileria forțelor palestiniene și libaneze progresiste a ripostat, zădărnicind tentativele navelor israeliene de coastă de a se apropia de litoralul libanez.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ: o politică constructivă, 

în slujba păcii, înțelegerii și conlucrării între popoare
Piatră da hotar în.istoria patriei, gloriosul act de la 23 August a deschis nu numai o eră nouă în destinele poporului român, dar a marcat, totodată, ți începutul unei cotituri radicale în poziția internațională a României, a constituit punctul de plecare al unei politici externe de o deschidere țl un dinamism fără precedent, în consens cu aspirațiile vitale ale națiunii, cu cerințele generale ale măreței cauze a păcii, democrației și progresului pe întreg globul.Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Câmunist Român, România, devenită republică socialistă, s-a manifestat ți se manifestă ca o prezență din cele mal active pe arena mondială, dezvoltînd larg dialogul cu toate națiunile lumii, aducindu-ți din plin contribuția la soluționarea problemelor cardinale ale contemporaneității. Aidoma dezvoltării interne ți activitatea Internațională a României a cunoscut cea mai bogată perioadă în împliniri din întreaga noastră istorie în ultimul deceniu țl jumătate de cind la cîrma partidului ți a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul ți promotorul neobosit al întregii noastre poli- ' tici externe, omul de stat care prin tot ceea ce a făcut ți face a ridicat tot mal sus prestigiul patriei în lume.
Care sint sursele nemijlocite ale acestui 

prestigiu, cum se explică forța ți vitalitatea 
politicii externe românești, ce elemente îi 
conturează profilul distinct in concertul națiunilor î lată întrebările pe care le-am adresat, în cadrul anchetei de față, unor personalități ale vieții politice, culturale ți obștești din țara noastră.

Dialog cu toate statele lumii
Tovarășă MARIA GROZA, In calitatea 

dumneavoastră de adjunct al ministrului 
afacerilor externe, vă rugăm să vă referiți 
la trăsăturile esențiale ale politicii externe 
a țării noastre.„Principialitate, dinamism, largă deschidere, inițiativă, efort permanent de a contribui la soluționarea problemelor atît de complexe și contradictorii ale lumii de azi — iată cum ar putea fi caracterizată sintetic politica internațională a României, care, alături de realizările obținute pe plan intern au făcut ca țara noastră, acum, la 36 ani de la victoria revoluției de eliberare so- eială și națională, să se bucure de considerație și prestigiu în întreaga lume.Vă amintiți că nu sînt atît de îndepărtate vremurile în care în diferite foruri sau reuniuni Internaționale trebuia multă răbdare și perseverență pentru a explica ce este România, ce urmărește ea prin viața nouă pe care o construiește, care este Sensul acțiunilor, inițiativelor sale pe arena mondială. Astăzi, România, reprezentanții ei sînt căutați, Întrebați, consultați cu interes și Încredere. Larga deschidere internațională a României de azi iși are izvorul în înțelegerea profundă a conținutului, tendințelor și proceselor epocii noastre, în orientările date pe această bază politicii
Angajare plenară in slujba idealurilor păcii
Ca om de cultură, istoric literar și, în 

același timp, ca activist politic, știm, tova
rășe ION DODU BĂLAN, că vocația de pace 
a poporului este o problemă apropiată pre
ocupărilor dumneavoastră, filele mai vechi 
sau mai noi de cronică ale tnttmplărilor 
de pe pămintul românesc aducind nenumă
rate mărturii in acest sens.

„Intr-adevăr, victimă, In atltea rlnduri, a unor războaie de jaf și cotropire, multă vreme cu țara sfîrtecată în provincii subjugate de puteri străine, cu granițe prin inima țării, cum observa Badea Cîrțan în pragul primului război mondial, exploatat secole de-a rindul — pînă la secătuirea Iul și a țării — poporul român a cunoscut nemijlocit pe propria lui viață consecințele atitudinilor de silnicie, amenințărilor cu forța și ale violențelor de tot soiul și, de aceea, ridicîndu-se cu bărbăție Împotriva tuturor acestor vitregii, apărîndu-și cu dîr- zenie „sărăcia și nevoile și neamul", a avut, In același timp, dintotdeauna o excepțională vocație a păcii.Așa se explică geniul diplomatic al marilor personalități ale țării noastre, de la Mircea cel Bătrîn și Ștefan cel Mare la Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste. Unul din cele mai vechi și memorabile texte in limba română care s-a păstrat pînă astăzi, Scrisoarea lui Neacșu din Cîmpulung, de Ia 1521 către Hanes Bekner, judele Brașovului, prin care-1
Eforturi neslăbite pentru o Europă unită, 

a securității și cooperării„In bilanțul bogat al înfăptuirilor țării noastre din anii de după eliberare, și mai ales din ultimii cincisprezece ani — ne-a 
declarat ambasadorul ION DATCU — activitatea neobosită îndreptată spre edificarea în Europa a unui sistem trainic de securitate și cooperare, de destindere reală și încredere între națiuni, independente și suverane, egale în drepturi și îndatoriri se înscrie, fără îndoială, la loc de frunte. In urmă cu un deceniu și jumătate România punea, pentru prima dată în istoria postbelică, bazele unui concept calitativ nou de securitate șl cooperare europeană, axat nu pe scindarea Europei în blocuri militare, ci pe buna vecinătate, pe respectul și cooperarea reciproc avantajoasă intre toate statele continentului, indiferent de sistemul politic și social, pe construirea unei Europe unite și pașnice. Conceptul românesc, al președintelui țării noastre . privind securitatea europeană pune, este bine știut,

Pentru dezurmure, pentru apărurea 
dreptului primordial 

al popoarelor: dreptul la viață
Tovarășe CONSTANTIN ENE, ea repre

zentant permanent, timp de mai mulți ani, 
al țării noastre pe lingă Oficiul european al 
Națiunilor Unite din Geneva, ați condus 
delegația României in Comitetul pentru 
dezarmare. Ce ne puteți spune despre ac

Internaționale românești de congresele partidului, de importante documente de partid și de stat, de analiza științifică- și responsabilă făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu fenomenelor și realităților lumii contemporane.România acționează cu tenacitate, în spirit constructiv și novator pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială.Tratatele de prietenie și colaborare încheiate în ultimii 15 ani la cel mai Înalt nivel. declarațiile solemne și declarațiile comune semnate, vizitele de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu intr-un număr foarte mare de state, de pe toate meridianele, care s-au constituit în tot atîtea solii ale păcii și înțelegerii internaționale, vizitele efectuate în țara noastră de numeroși șefi de state șl de partide, de conducători ai mișcărilor de eliberare, schimburile de vizite realizate la niveiul primilor miniștri sau al miniștrilor de externe —nu fac decît să confirme că anii de după 23 August și în, special după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român se înscriu ca perioada cea mai rodnică în istoria contemporană a României, deschizătoare de noi perspective afirmării ei în viața internațională".
înștiințează de o invazie a turcilor pe Dunăre, este, în fond, un mesaj intru apărarea păcii. Cu două secole mai tirziu, Anton Pann, cel isteț ca un proverb, scria cîteva versuri care ar putea sta pe frontispiciul continentului nostru ca un înțelept memento : „Iar bătrinei Europe / Ii dorim 
mai multă pace / Mai puțin război a face". întreaga creație populară românească e un strigăt umanist pentru pace, bună înțelegere și colaborare intre popoare. Un cîntăreț tragic al celui de-al doilea război mondial, la care a participat nemijlocit, Mihu Dra- gomir, alături de atîția alți poeți contemporani, exprima gîndurile și sentimentele poporului său cînd îndemna într-un poem neterminat: „Celor ce-și iubesc copiii, că
minul / Celor ce iubesc culorile și armonii
le, / indrăgostiților din toate lunile, / tutu
ror fraților mei însetați de viață, / le spun 
cu glas răsunător : Ocrotiți Pacea! / Nu 
uitati de război !“.Pentru toate aoestea, pentru împlinirea vastelor sale proiecte constructive, poporul român, ca și toate popoarele lumii, are nevoie de pace, așa cum omul are nevoie de aer și apă. E ceea ce, nu o dată, a spus cu glasul autorizat al uneia dintre cele mai strălucite personalități politice ale lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcind apel la înțelepciunea și forța intrinsecă a popoarelor, mari sau mici, pentru menținerea păcii".

mai presus de orice drepturile fundamentale ale omului și ale națiunilor la libertate, independență, demnitate și fericire într-o Europă lipsită de arme și războaie, unde toate popoarele să se simtă la adăpost de folosirea forței și de orice agresiune și amenințare, pentru a-și putea clădi viața așa cum o doresc, în liniște, fără nici un amestec din afară.La cinci ani de la momentul istoric al Conferinței de Ia Helsinki, organele supreme de conducere ale--țării noastre au lansat Europei un solemn, vibrant și mobilizator apel la acțiune și la unitate, pentru depășirea încordării și tensiunilor din viața internațională, pentru relansarea procesului de destindere și înfăptuire a securității pe continent și întreținerea dinamicii sale. Este un apel de a se face totul pentru a se asigura temeinica pregătire și desfășurarea cu succes a apropiatei reuniuni de la Madrid".

tivitatea țării noastre consacrată înfăptuirii 
acestui deziderat ?„Se poate, cred, afirma că îndeosebi în ultimul deceniu și jumătate România s-a aflat în mod statornic printre factorii cei

® România are relații diplomatice cu 137 de state, iar rela
ții economice cu 143 de state.

• Partidul Comunist Român întreține relații de prietenie și 
solidaritate cu 90 de partide comuniste și muncitorești, cu 23 de 
partide socialiste și sociai-democrate, cu 74 de partide progresiste, 
democratice din țările în curs de dezvoltare, cu mișcări de elibe
rare, cu alte formații politice din numeroase țări ale lumii.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a întreprins 160 de vi
zite in 71 de țări ale lumii. In același timp, au vizitat România și 
au avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu șefi de state și 
guverne din 64 de țări, numărul total al acestor vizite ridicîn
du-se la 138.

• Cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt au fost încheiate 19 
Tratate de prietenie și cooperare ; 36 Declarații solemne comune ; 
34 Declarații comune.

NU forței, DA tratativelor

In numele dezvoltării libere, independente 
a tuturor popoarelor lumii

domeniul dezarmării. Propunerile românești în domeniul dezarmării au fost în mod constant generatoare de acțiune și îți dă un sentiment profund de Împlinire să constați că măsurile conținute în programul românesc de dezarmare, definit de congresele partidului nostru, și-au făcut drum și au dobindit astăzi o largă accepțiune internațională.Ani de-a rindul, într-o viziune revoluționară, România a chemat Ia democratizarea cadrului de negocieri in domeniul dezarmării. La sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării din 1978 s-au realizat pași concreți pe această linie. In Comitetul pentru dezarmare de la Geneva se lucrează deja la elaborarea unui program global de dezarmare pentru care a militat consecvent țara noastră".
căi pașnice a litigiilor și diferendelor dintre state, face ca in toate situațiile internaționale critice, de conflict și încordare, oamenii politici șl opinia publică mondială să aștepte cu deosebit interes punctul de vedere românesc, acțiunile concrete ale țării noastre pentru aplanarea și calmarea lucrurilor. Și, într-adevăr, nu-mi amintesc să fi existat vreo situație de acest fel pe care România să n-o privească cu toată responsabilitatea și in deplină obiectivitate, să nu atragă atenția asupra evoluției ei periculoase pentru soarta păcii și securității internaționale, să nu îndemne la rațiune, să nu se pronunțe cu toată claritatea asupra căilor de rezolvare.Nu de puține ori mi-a fost dat, în munca mea, să fiu întrebat de responsabili politici de toate mărimile, de șefi ai unor organizații internaționale șl diplomat! de toate rangurile, de reprezentanți ai opiniei publice și oameni de rind, ce crede România în legătură cu unul șau altul din evenimentele acute ale lumii, care este punctul de vedere al președintelui Nicolae Ceaușescu. Și nu pot să închei fără a mă referi la reacția unei inalte personalități politice care, în admirația sa față de politica externă a țării noastre, spunea că socotește România o țară mare, pentru viziunea el asupra complexității lumii contemporane, pentru echilibrul, înțelepciunea politică și îndrăzneala acțiunilor sale in viața internațională".

înlăturarea politicii de dominație, a tensiunilor și conflictelor, promovarea unor acțiuni ferme in direcția lichidării stării de subdezvoltare. în același timp, este remarcabil faptul că, în viziunea țării noastre, dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe propria soartă oferă perspective ample, clare, fundamentate științific, luptei de eliberare națională, stimulînd căutările novatoare pentru a găsi căi de dezvoltare proprii, originale, în conformitate cu particularitățile dezvoltării lor independente".
Activitatea neobosită in sprijinul dreptu

lui intangibil al fiecărui popor de a fi 
stăpînul propriilor destine este un exemplu 
al perseverenței și tenacității cu care ac
ționează România pentru generalizarea și 
înrădăcinarea in ansamblul vieții interna
ționale a noilor principii ale relațiilor in
terstatale. Este un aspect asupra căruia stă
ruie, în calitatea sa de jurist, dr. docent ALEXANDRU BOLINTINEANU.„Respectarea neabătută a independenței și suveranității naționale, egalitatea in drepturi, neamestecul în treburile interne, 

avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre state se constituie ca o permanență a politicii țării noastre după revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă. O trăsătură profund semnificativă a acestei acțiuni rezidă in consecvența ei. Nu există raporturi bilaterale cu nici o altă țară care să nu se înscrie, cu strictețe, în albia acestor principii. Nu există înțelegeri, acorduri cu alte țări în care ele să nu figureze la loc de frunte, să nu le constituie esența. Larga audiență de care se bucură acțiunile pe plan mondial ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu este consecința faptului că exprimă aspirațiile tuturor popoarelor de a clădi o lume a păcii și colaborării, de neconceput fără o politică și relații internaționale noi, ferm așezate pe fundamentul de granit al acestor principii".
A reacționa consecvent pentru promova

rea noilor principii înseamnă implicit a 
contribui la democratizarea vieții interna
ționale, o alta din dimensiunile care dau

In sprijinul noii
Edificarea noii ordini economice inter

naționale s-a înscris ca o altă direcție fun
damentală a demersului politic românesc 
pe arena mondială. Este aspectul asupra 
căruia s-a oprit in mod deosebit tovarășul COSTIN MURGESCU, directorul Institutu
lui de economie mondială din București.„în ultimii ani am avut privilegiul de a participa la numeroase reuniuni internaționale, cu caracter științific sau intergu- vernamental, dedicate marilor probleme economice care frămîntă astăzi omenirea. In diferite colțuri ale globului — la New York sau la Manila, la Tokio-sau la Nairobi, la Haga sau“Ta Ciudad de Mexico — am avut astfel satisfacția de a fi martor al interesului crescînd cu care cercuri foarte variate ale opiniei publice mondiale urmăresc politica României Îndreptată spre făurirea unei noi ordini economice.Interesul acesta este ușor de înțeles. Pe de o parte, devine mereu mai evident că rezolvarea gravei crize economice care afectează creșterea tuturor țărilor nu

față de viitorul tinerei generații
Ca secretar al C.C. al U.T.C., ca activistă 

pe tărimul relațiilor internaționale, ce ne 
puteți spune, tovarășă IOANA LĂNCRĂN- JAN, despre acțiunile întreprinse de-a 
lungul anilor de țara noastră pentru pro
movarea idealurilor de pace și înțelegere 
ale tinerei generații?„Larg deschisă spre un viitor mai drept și mai bun, politica externă a partidului și statului nostru, al cărei arhitect și promotor strălucit este președintele Nicolae Ceaușescu, vine în lntîmpinarea celor mai fierbinți și mai legitime aspirații și interese ale tineretului român, ale tinerilor de pretutindeni. Grija deosebită față de viața și destinul tinerei generații și-a găsit, in decursul anilor, strălucite expresii in numeroasele documente de politică internă și externă. în inițiativele valoroase avansate de România la O.N.U. sau in instituțiile sale specializate. In 1965, de

Viziune novatoare asupra solidarității
Despre problema caracterului și conținu

tului raporturilor dintre principalele com
ponente ale procesului revoluționar mon
dial, care ocupă, este bine știut, un loc 
central în cadrul politicii externe a parti
dului nostru, ne-a vorbit tovarășul MIRCEA ANGELESCU, prim-secretar al Comitetului 
de partid al Centrului universitar — Bucu
rești.„Meritul istoric al partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este acela de a fi sesizat necesitatea-și de a fi formulat o concepție nouă privind așezarea relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești pe deplină egalitate și neamestecul în treburile interne, pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător. linia politică. Din perspectiva timpului, acestui merit 1 se adaugă astăzi consecințele profund pozitive pe care le-a avut promovarea și respectarea acestor principii pentru întărirea solidarității partidelor comuniste din întreaga lume. Dezvoltarea largă a relațiilor partidului nostru, contactul neîntrerupt cu cvasitota- litatea partidelor comuniste, întărirea conlucrării pe tărim internațional constituie, alături de experiențe similare ale altor partide, certificarea de necontestat a viabilității noilor norme și principii ca fundament al unei unități de tip superior între partidele comuniste. In condițiile accentuării procesului de transformări revoluționare, care conduce în mod obiectiv la o serie

înalt prestigiu pe
Bucurindu-se de adeziunea și sprijinul în

tregului popor, politica de pace, înțelegere 
și cooperare pe care România socialistă, sub 
conducerea președintelui ei, o desfășoară 
pe arena internațională i-a adus și ii 
aduce o largă apreciere pe toate meridia
nele, un prestigiu mai înalt decît oricind 
in întreaga istorie a patriei.„Se cuvine arătat că prestigiul unei țări, ca și al conducătorilor de state, nu vine Ia cerere, prin bunăvoința sau chiar prin simpatia cuiva — ne declara in această or
dine de idei tovarășul ION BRAD, ambasa
dorul României la Atena. El este fructul unei recunoașteri, al unui act lucid, fundamentat pe observația în timp a politicii acelei țări, a contribuției pe care conducerea sa politică o aduce la soluționarea marilor probleme ale lumii.Faptul că, de 15 ani încoace, politica României și a președintelui nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură de un prestigiu înălțat și verificat în timp, adeverește că prestigiul acestei politici, identificat pe deplin cu numele creatorului ei, nu este un fenomen efemer, ocazional. Dimpotrivă, fiind efectul unei durate care a devenit tradiție și permanență, îngemănarea numelor „Ceaușescu—România" făcută de străini ori de cite ori vorbesc despre politica internă și internațională a țării noastre însemnează recunoașterea acestei identități, sacre pentru noi, a statorniciei și profunzimii ei neobișnuite.în fond, ce recunoaște și ce admiră străinătatea în politica României și a președintelui său ?Dacă vrem să răspundem la această întrebare prin cuvintele unui renumit filozof, 

politicii externe românești viziunea de largă 
cuprindere, suflul său novator. Iată ce ne 
spune in această privință conf. univ. dr GHEORGHE MOCA, decanul Faculătții de 
drept din București.„Imbatabile s-au dovedit șl se dovedesc argumentele României privind rolul cres- cind ce revine in viața internațională țărilor mici și mijlocii care, pe lingă faptul că alcătuiesc marea majoritate a statelor lumii, sînt în majoritate țări în curs de dezvoltare care poartă moștenirea grea a raporturilor1 de inegalitate și dominație și sînt vital interesate in afirmarea unor relații echitabile pe plan mondial, eliberate de servitutile sufocante ale vechii politici imperialiste de dominație, hegemonie și dictat. Această concepție novatoare este întregită de acțiunea de democratizare a vieții internaționale, pornind de la necesitatea imperioasă a participării tuturor statelor și popoarelor lumii, indiferent de dimensiuni, orînduire sau potențial economic la dezbaterea și soluționarea marilor probleme care frămîntă umanitatea".
ordini economiceeste posibilă decît în cadrul procesului de făurire a unei noi ordini în lume. Pe de altă parte, datorită gindirii cutezătoare și perseverentei activități practice a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România socialistă și-a înscris numele printre protagoniștii uriașei mișcări sociale contemporane care urmărește atingerea acestui țel.Fie că este vorba de căile menite să ducă la lichidarea subdezvoltării și la accelerarea progresului țărilor în curs de dezvoltare, fie că este vorba de modalitățile care ar permite reducerea poverii așezate de cursa înarmărilor pe umerii tuturor popoarelor și realocarea în interesul dezvoltării a uriașelor resurse risipite acum în cheltuieli militare, fie că este vorba de perfecționarea mecanismelor de cooperare economică internațională sau de democratizarea relațiilor dintre state, propunerile României au un evident caracter novator, vizează adoptarea de măsuri concrete integrate într-un ansamblu unitar, țin seama de interesele tuturor popoarelor".
pildă, țara noastră a prezentat la Națiunile Unite „Declarația cu privire la educarea tineretului în spiritul păcii, prieteniei și înțelegerii între popoare", iar precedenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U. hotăra, din inițiativa României, organizarea „Anului internațional al tineretului", sub deviza „Pace, dezvoltare, prietenie".Participind activ la dialogul tineretului contemporan, U.T.C. și U.A.S.C.R. dezvoltă ample raporturi de prietenie și colaborare cu circa 500 de organizații de tineret și stu- denți de diferite orientări politioe și filozofice din întreaga lume. Uniunea Tineretului Comunist a fost gazda unor importante reuniuni care au abordat probleme esențiale ale prezentului și viitorului tinerei generații, între care pot fi amintite „Masa rotundă" de Ia Snagov, din 1969, pe problemele păcii și securității în Europa, numeroasele seminarii bilaterale sau multilaterale".
de interpretări, elaborări teoretice și soluții politice diferite în concordanță cu realitățile din fiecare țară, sînt cu atît mai importante întărirea conlucrării și solidarității dintre partidele comuniste, realizarea, dincolo de deosebirile de vederi, a noii unități, premisă de neînlocuit pentru desfășurarea cu succes a luptei revoluționare pentru cauza progresului social, a politicii de independență și pace. Și meritul partidului nostru este de a fi sesizat această cerință obiectivă, de a-și fi îndreptat eforturile spre î’fealizarea acestei unități noi.în același timp, partidul nostru a conferit solidarității internaționale o viziune largă, novatoare, implicind dezvoltarea relațiilor și contactelor nu numai cu celelalte partide comuniste și muncitorești, dar și cu partidele socialiste și sociai-democrate, cu partidele de guvernămint din țările angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu mișcările de eliberare națională, cu alte formațiuni și grupări politice care se situează pe poziții democratice, se pronunță pentru țelurile păcii și înțelegerii intre popoare.Promovînd o politică de asemenea deschidere, partidul nostru este animat de convingerea de nestrămutat că în prezent, mal mult decît oricind, pacea, securitatea, libertatea, progresul, idealuri scumpe ale întregii umanități, depind în măsură hotărîtoare tocmai de realizarea unei cît mal strînse unități intre toate forțele înaintate ale contemporaneității".

toate meridianele lumiicare este fostul președinte al Republicii Elene. Constantin Tsatsos, atunci putem desprinde din multele și elogioasele pagini pe care le-a scris despre politica românească următoarea apreciere, formulată aforistic : „linia politică a președintelui 
Ceaușescu esie de a nu revendica pentru 
România decît ceea ce recunoaște că se cu
vine să revendice toate popoarele : secu
ritatea lor națională, respectul independen
ței și al suveranității, cit și colaborarea 
pașnică cu toate celelalte popoare".Fiind manifestarea unui sistem complex de gîndire social-politică, elaborat pină la nuanțe și detalii, viu, pentru că pornește de la realități, nu de la dogme, de la examinarea evoluțiilor complicate ale vieții internaționale, nu de la scheme depășite, cinstit și drept, pentru' că nu este manifestarea unor interese egoiste, ci a simțului de justiție și a dragostei de adevăr, acest cod de comportament între popoare și țări a dat numelui autorului său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o strălucire rară pe firmamentul politic mondial.Cum să nu fim deci mîndri, fie acasă, fie în orice punct de pe fața pămîntului, unde ne-am afla, că numele României și al conducătorului său au devenit nu numai un simbol luminos, dar și o forță dinamică in eforturile umanității de a-și apăra valorile dobîndite cu atîtea sacrificii, în primul rînd drfeptul la viață, la pace, la un viitor care să nu fie înecat în cenușile radioactive șt care să se reflecte senin în ochii limpezi ai copiilor".Anchetă realizată de Radu BOGDAN și Al. CAMPEANU
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mai activi pe arena Internațională care au adus cu hotărîre la lumina zilei întreaga gravitate pe care o reprezintă pentru pacea și viitorul omenirii acumulările continue de armamente, în primul rînd de armamente nucleare, povara pe care o constituie cheltuielile militare pentru toate popoarele, consecințele nefaste ale cursei înarmărilor pe toate planurile și în toate domeniile societății contemporane. Militînd consecvent pentru dezarmare, țara noastră a arătat deschis că nu trebuie creată nici o iluzie popoarelor, că, atît timp cit înarmările continuă, gradul lor de insecuritate va crește.De-a lungul anilor s-a consolidat un concept românesc de dezarmare și o susținută activitate internațională românească în
Tovarășul DUMITRU ANINOIU, direc

tor in Ministerul Afacerilor Externe, s-a re
ferit la un alt domeniu in care România 
și-a ciștigat un inalt prestigiu in viața in
ternațională, și anume acela al luptei hotă- 
rite pentru excluderea cu desăvîrșire a 
forței din relațiile dintre state, pentru re
zolvarea tuturor litigiilor pe calea politică, 
prin tratative.„Acest deziderat constituie cheia de boltă, chintesența întregii arhitecturi a politicii noastre externe, întrucît implică și presupune ansamblul celorlalte principii de drept internațional.Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu în această privință s-a constituit într-o adevărată doctrină de referință internațională și se bazează pe o întreagă experiență istorică, care demonstrează cu prisosință că folosirea forței militare pentru reglarea litigiilor, neînțelegerilor și divergențelor dintre state nu a adus niciodată, și niciunde, soluționări corespunzătoare și de durată, ci, dimpotrivă, a agravat și mai mult situațiile, a creat foarte mari pericole pentru pacea, stabilitatea și securitatea internațională. De aci și propunerile repetate ale României, inclusiv la O.N.U., urmărind să declanșeze un proces hotărit de diminuare treptată a mijloacelor militare pe cate se bizuie, de regulă, politica de forță.Perseverența cu care România, președintele său militează pentru reglementarea pe

Conf. univ. dr. VICTOR DUCULESCU, 
director adjunct al Institutului de științe po
litice și de studiere a problemei naționale, 
s-a referit la contribuția țării noastre la 
afirmarea dreptului imprescriptibil al fie
cărui popor de a-și hotărî de sine stătător 
destinele.„Concepția cu privire la acest drept izvorăște atit din experiența de veacuri a poporului român, cit și din viziunea de largă cuprindere a partidului nostru asupra lumii, din analiza profundă a realităților contemporane, care atestă că afirmarea ideii de dezvoltare suverană a țărilor și popoarelor constituie o componentă esențială a păcii și progresului umanității.Prin conținutul său profund revoluționar, fundamentat magistral în operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe propria soartă, de a se dezvolta libere și independente, capătă, de fapt, astăzi dimensiunile unui concept de o mare deschidere, legat organic de soluționarea problemelor fundamentale ale lumii contemporane : revitalizarea cursului destinderii, înfăptuirea unei păci trainice și unei democrații internaționale autentice,


