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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul editurii „Pergamon Press" din Anglia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe 
Robert Maxwell, directorul editurii 
„Pergamon Press'1 din Anglia, care 
efectuează o vizită în tara noastră.

Oaspetele a adresat calde mulțu
miri pentru întrevederea acordată, 
relevind că se simte deosebit de 
onorat de a fi primit de șeful sta

tului român. El a exprimat marea 
admirație pe care o nutrește, față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, față 
de activitatea sa prodigioasă con-' 
sacrală progresului multilateral al 
României, bunăstării poporului ro
mân, față /de contribuția remarcabilă 
la dezvoltarea teoriei filozofice și 
politice, față de lupta sa neobosită 
pentru edificarea unei lumi fără 
arme și fără războaie, o lume a păcii, 

înțelegerii și colaborării între na
țiuni.,

Rob’ert Maxwell a arătat că, în 
semn de profund omagiu, își propune 
să publice, in editura „Pergamon 
Press1', o lucrare dedicată țării noas
tre, președintelui Nicolae Ceaușescu, 
arhitectul României de astăzi, per
sonalitate proeminentă a, vieții poli
tice internaționale.

întrevederea a decurs într-o am
bianță cordială.
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LUMINOASA ZI DE AUGUST
In prezența tovarășului Nfcolae Ceaușescu,
a celorlalți conducători de partid si de stat, ieri a avut loc in Capitala

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrafâ celei de-a fflfflh aniversări a revoluției de eliberare

socială si națională, antifascistă si antiimperiaiistă
Tovarășul NICOLAE 
'WȘESCU, secretar general 
’tytidului Comunist Român, 

1 j-, dintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului au participat, sîmbătă, 21 
august, la adunarea festivă con
sacrată celei de-a XXXVIII-a 
aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944 — eveni
ment de însemnătate epocală, 
încrustat adine și pentru tot
deauna în istoria multimilenară 
a poporului român.
Aniversînd într-o impresionantă 

unitate de acțiune și simțire istori
cul act național și revoluționar în
făptuit în urmă cu 38 de ani, clasa 
noastră muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți fiii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, aduc un 
fierbinte omagiu Partidului Comu
nist Român, sub a cărui înțeleaptă 
și hotărîtă cîrmuire își împlinesc 
cele mai înaripate aspirații, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. de numele 
căruia ei leagă pe merit momente 
marcante ale luptei revoluționare pe 
pămintul României, ca și cele mai 
mari și semnificative înfăptuiri ale 
poporului nostru în drumul său nea
bătut spre comunism.

Miile de bucureșteni participant! la 
adunarea festivă organizată în Pa
latul sporturilor și culturii din Capi
tală și, prin ei, toți oamenii mun
cii din țara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — rememorează în acest moment 
solemn al istoriei patriei mărețele 
izbinzi ale poporului român in pro- 

de construcție a societății so- 
ște multilateral dezvoltate.
icrezător în viitor, în perspecti

vele luminoase pe care le jalonează 
cu clarviziune științifică hotăririle 
celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., poporul nostru, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, sărbătorește ziua de 23 
August sub semnul marilor înfăp
tuiri dobîndite în toate sferele de 
activitate, acționind cu hotărîre și 
dăruire patriotică pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce îi revin 
in acest an și pe întregul cincinal, 
pentru a întîmplna cu noi și însem
nate succese Conferința Națională a 
partidului, conștient că prin aceasta 
își aduce o contribuție tot mai mare 
Ia înfăptuirea programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea
Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,

Sărbătorim azi împlinirea a 38 de 
ani de la glorioasa victorie a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, eve
niment de importanță epocală pen
tru destinele poporului român, În
scris pentru totdeauna, cu litere da 
aur în istoria sa multimilenară. Ani-

tovarășului
•>

versarea în acest an a măreței zile 
de 23 August are loc în condițiile 
unei puternice angajări a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii în is
torica operă de înfăptuire a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, ale unității de 
voință și acțiune a întregului nostru 
popor, sub conducerea partidului, in 
frunte cu cel mai iubit fiu a! națiunii 
noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze îndelungate, se

.Emil Bobu
scandează „Stima noastră și mindria, 
„Ceaușescu — România !“).

Prin actul revoluționar al insurec
ției din august 1944, încununare a 
unor îndelungate și aspre lupte so
ciale, s-a deschis calea împlinirii 
idealurilor și năzuințelor de dreptate 
și libertate ale poporului nostru, a 
cuceririi independenței și suveranită
ții naționale, a făuririi socialismului 
și comunismului pe pămintul Româ
niei.
(Continuare in pag. a tl-a)

^fub albastre și limpezi bolți de 
ij august, .țara se înveșmintă 

iarăși in strai de sărbătoare, 
cinstind ziua în care, in urmă cu 
33 de ani, la 23 August 1944 - mo
mentul declanșării revoluției de eli
berare socială • și națională, anti
fascistă și antiimperialistă - a început 
un nou curs al istoriei românești.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Eliberarea țării de sub 
jugul fascist și victoria insurecției 
naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste de la 23 August 1944 au 
marcat începutul unei epoci istorice 
noi în dezvoltarea societății româ
nești, au deschis poporului român 
perspectiva făuririi unei vieți noi, 
demne și independente".

Zi întîi a revoluției și construcției 
socialiste, 23 August 1944 venea 
însă, cum spune poetul, de demult 
și de departe, din adîncuri de is
torie statornic luminată de torța 
luptei poporului pentru a-și fi „sie 
însuși domn", pentru a trăi liber 
și demn într-o țară liberă și demnă. 
Ca o nestemată se așază, de a- 
ceea, ziua de 23 August în cununa 
de izbinzi înscrise în marele hronic 
al țării, intr-o firească continuitate 
cu zilele ce poartă pe filele lor 
numele Posada, Rovine, Podul înalt, 
Călugăreni, Plevna, Mărășești. Și 
atitea și atîtea altele, toate stînd 
peste vreme mărturie că un popor 
core socotește că pentru neatirna- 
rea sa nici un preț nu este prea 
mare va Ieși biruitor din orice în
cercare; cu atît mai mult cu cit 
pentru împlinirea idealului său el 
iși stringe toate puterile, toate e- 
nergiile sale intr-un unic și de ne
despărțit mănunchi.
(Continuare în pag. a V-a>-

\-----------------------------------------------

Recepție oferită de C. C. al P. C. R., Consiliul de Stat
și Guvernul Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia au oferit, sîmbătă seara, la Pa
latul din Piața Victoriei, o recepție 
cu prilejul zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a poporului român.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat in 
marea sală în care s-a desfășurat re
cepția, a fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil Bobu. 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic

Mîine, In Piața Aviatorilor din Capitală are loc

DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII 
< CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST

Posturile noastre de radio ți televiziune vor transmite direct, începind din jurul orei 8, desfășurarea marii 
manifestații populare

Desen (le : Gh. CALARAȘU

Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Ilie Verdeț. Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei. Emilian 
Dobrescu, Miu Dobrescu, , Petru 
Enache, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu, Cornel 
Onescu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Enache, Gheorghe Stoica, pre
cum și membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu în ilega
litate, participant! Ia revoluția de e- 
liberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944, veterani ai războiului antihitle

rist. conducători de organizații de 
masă. și obștești, generali. Eroi ai 
Muncii Socialiste, oameni de artă și 
cultură, șefi ai cultelor, ziariști. !

Au luat parte oaspeți de peste ho
tare, invitați la manifestările consa
crate sărbătorii naționale a poporului 
român.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noastră, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
oaspeți de peste hotare.

Recepția a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.
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UNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
• Cuvîntarea
(Urmare din pag. I)

Victoria istorică de Ia 23 August a 
reliefat in mod strălucit capacitatea 
Partidului Comunist Român de a or
ganiza și conduce toate forțele pro
gresiste ale națiunii, cele mai largi 
categorii sociale în lupta supremă 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale poporului. Pe baza unei analize 
profunde, clarvăzătoare, a situației 
interne, ca și a condițiilor interna
ționale favorabile — create prin vic
toriile obținute de armata sovietică, 
de celelalte forțe ale coaliției antifas
ciste, împotriva mașinii de război 
bitleriste — Partidul Comunist 
Român a inițiat și condus nemijlocit 
marile acțiuni revoluționare pentru 
înlăturarea dictaturii militaro-fas- 
ciste, pentru întoarcerea armelor îm
potriva cotropitorilor străini. Zdro
bind jugul odios al dominației fas
ciste, masele largi populare .au im
primat un nou curs politicii interne 
și externe a țării. România s-a ală
turat de la început, cu întregul ei 
potențial militar și material, coaliției 
antihitleriste, aducînd o contribuție 
de seamă la obținerea victoriei fi
nale asupra fascismului. Armata ro
mână, luptînd împreună cu armata 
sovietică, s-a acoperit de glorie 
nepieritoare prin minunate fapte de 
bărbăție și eroism în luptele pentru 
alungarea trupelor hitleristo-hor- 
thyste de pe întreg teritoriul țării, 
participînd cu însemnate forțe la eli
berarea Ungariei, Cehoslovaciei și 
Austriei, pină la sfîrșitul războiului, 
dind -un greu tribut de sînge pentru 
victoria finală împotriva hitlerismu- 
lui,în aceste momente solemne, cînd 
evocăm ziuă memorabilă de 23 Au
gust, gindurile întregului popor se 
îndreaptă cu adîncă recunoștință și 
prețuire către comuniști, către luptă
torii antifasciști, membrii 
gărzilor patriotice, ostașii și 
ofițerii armatei române, către 
toți fiii țării — muncitori, ță
rani, intelectuali, care au 
luptat și s-au jertfit pentru 
libertatea și independența țării, 
pentru înfringerea agresorilor 
fasciști. Omagiem, de aseme
nea, memoria ostașilor arma, 
tei sovietice, care au dus greul 
războiului, a ostașilor celor
lalte state din coaliția anti- 
hitleristă, a luptătorilor din 
rezistența antifascistă, marea 
lor contribuție la zdrobirea 
fascismului.

Stimați tovarăși,
23 August 1944 a marcat 

Începutul uiior profunde 
transformări înnoitoare in 
viața întregii noastre socie
tăți. Conducînd 'masele in 
lupta pentru lichidarea vechii 
orinduiri, pentru ijeniocratiza- 
rea țării, Partidul Comunist 
Român a desfășurat o vastă 
activitate organizatorică și po
litică, unind toate forțele 
populare, democratice, patrio
tice, in procesul revoluționar 
unic, care a asigurat înfăptui
rea revoluției democrat-popu- 
lare și trecerea la făurirea 
orinduirii. noi, socialiste in 
România.

în perspectiva timpului care s-a 
scurs de atunci; me apare astăzi și 
mai clar că actul revoluționar de la 

i23 August,'jnariletransformări-i în
noitoare pe care Ie-a cunoscut țara 
in acești 38 de ani, realizările de 
seamă obținute în toate domeniile de 
activitate își au izvorul în justețea 
politicii partidului nostru, în capaci
tatea lui de a conduce clasa munci
toare, întregul popor la înfăptuirea 
celor mai înalte aspirații și idealuri 
ale celor ce muncesc — făurirea sox 
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul României.

O perioadă de transformări revo
luționare fără precedent în viața ță
rii, de dinamism fără egal în dezvol
tarea întregii societăți românești, cea 
mai fertilă și cea mai rodnică din în
treaga istorie a patriei o reprezintă 
ultimii 17 ani, inaugurați de Congre
sul al IX-lea, de cind în fruntea 
partidului se află marele revoluțio
nar, patriotul înflăcărat, militantul 
devotat cauzei partidului, idealurilor 
socialismului, omul care și-a închi
nat întreaga viață și muncă interese
lor poporului, progresului și indepen
denței patriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze vii ; urale pu
ternice, se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“.

Astăzi, România socialistă se înfă
țișează sieși și lumii întregi ca o țară 
cu o economie puternică, în plin 
avint, ca o țară cu un popor ștăpin 
pe destinele sale, care și-a asigurat 
conștient șt definitiv istorica misiune 
de a făuri pe pămîntul românesc o 
societate nouă, de a înscrie România 
in rindul țărilor cu o înaltă civiliza
ție materială și spirituală, prin în
florirea continuă a industriei și agri
culturii, a științei și culturii, prin 
munca eroică a întregii națiuni so
cialiste, angajată plenar în făurirea 
pe pămîntul scump al patriei a visu
lui de aur al umanității — comunismul.

Mărețele înfăptuiri obținute pină 
în prezent în toate domeniile de ac
tivitate sint indisolubil legate de ma
gistrala operă teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, de 
acțiunile sale de istorică anvergură, 
prin care mărețele transformări re
voluționare, preconizate in documen
tele congreselor și conferințelor na
ționale ale partidului și care au înar
mat poporul cu o gîndire profund 
revoluționară, înnoitoare, devin 
realitate vie, dătătoare de înaltă sa
tisfacție și nețărmurită încredere a 
poporului în partid, in încercatul 
său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze, urale puternice 
«e scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

„Dacă România — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în magistrala 
expunere de la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a. c. — 
trccînd pe calea construcției socia
liste, nu ar fi acționat pentru dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție, pentru realizarea unei in
dustrii moderne pe baza tehnicii ce
lei mai avansate, am fi rămas in 
continuare o țară slab dezvoltată, 
dependentă de țările industrializate... 
Dezvoltarea puternică a industriei 
socialiste, amplasarea forțelor de 
producție și progresul industriei in 
toate județele au constituit și con
stituie factorul esențial al victoriei 
socialismului, al trecerii la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre comunism". 
(Aplauze îndelungate).

Intr-adevăr, in anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, au avut loc schimbări radicale 
atit în dezvoltarea bazei materiale a 
economiei, în nivelul și calitatea for
țelor de producție, cit și în structura 
socială, in creșterea continuă a gra
dului de civilizație materială și spi
rituală a întregului popor.

Astăzi, la 38 de ani de la istoricul 
act de la 23 August 1944, România

tovarășului
•>

își trece in revistă cu justificată 
mindrie mărețele și istoricele izbinzi, 
care alcătuiesc bilanțul unor uriașe 
realizări — obținute intr-o etapă is
torică scurtă — în dezvoltarea eco- 
nomico-socială pe calea socialismului, 
a bunăstării și fericirii întregii națiuni.

Dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată, cu o agricultură înapoiată 
— cum se înfățișa în 1938 — Româ
nia prezintă azi o economie socia
listă unitară, aflată intr-un dinamic 
și permanent progres. Așa cum se 
cunoaște, industria românească pro
duce astăzi de 48 de ori mai mult 
decît în 1938 ; numărul personalului 
muncitor a crescut de peste 5 ori 
față de același an, produsul social 
de 14 ori, iar venitul național pe lo- 
cuitoi- a crescut de 10 ori.

România este de 15 ori mai bogată 
decit în 1950, anul primului cincinal, 
fiind elocventă în acest sens situația 
fondurilor fixe — baza dezvoltării 
societății — care sint de 9 ori mai 
mari decît cele existente în 1950. 
Toate aceste succese evidențiază cu 
claritate justețea orientărilor, a po
liticii elaborate de partid, capacita
tea sa de a aplica adevăruri gene
ral valabile la condițiile concrete ale 
României, de a acționa în deplină con
cordanță cu realitățile din țara noas
tră.

Ca urmare a acestor orientări — 
cară au cunoscut, cu deosebire după 
Congresul al IX-lea, o așezare pe 
baze profund științifice — aproape 
80 la sută din fondurile fixe ale eco
nomiei naționale au fost create în 
ultimii 17 ani, industria românească 
avînd un potențial care ii permite să 
realizeze în numai 70 de zile întrea
ga producție a anului 1965. au luat 
ființă noi ramuri industriale, s-au 
pus baze trainice valorificării resur
selor de materii prime și materiale, 
s-au elaborat programe care vor asi

gura in scurt timp independența 
energetică a țării.

în acești ani a avut Ioc —• așa cum 
O; atestă realitatea-patriei noastre — 
un proces de continuă înflorire a 
agriculturii. înfăptuirea politicii par
tidului în acest domeniu de bază al 
economiei noastre naționale a deter
minat creșterea producției agricole de 
3 ori și jumătate, în comparație cu 1950.

Industrializarea, dezvoltarea celor
lalte ramuri economice au fost fac
torii hotăritori pentru o puternică 
afirmare, în această perioadă, a ști
inței, învățămîntului și culturii, pen
tru creșterea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor, a bunăstării 
sale materiale și spirituale. Astfel, 
în ultimele trei decenii retribuția 
reală a oamenilor muncii a crescut 
de mai bine de 4 ori, iar desfacerile 
de mărfuri de 15 ori ; au fost con
struite 4.6 milioane de locuințe, 
aproximativ 70 la sută din populația 
țării beneficiind de locuințe noi.

Sint, toate acestea, citeva din ne
număratele mărturii semnificative, 
care pun în lumină preocuparea sta
tornică a partidului nostru pentru 
om. pentru satisfacerea în tot mai 
înalt grad a cerințelor sale, pentru 
afirmarea multilaterală a personali
tății umane creatoare. S-a dovedit 
astfel, din plin, că esența întregii 
politici a partidului și statului nos
tru o constituie asigurarea prosperi
tății și progresului tuturor celor ce 
muncesc. (Aplauze puternice).

Prin înfăptuirea cu consecvență a 
orientărilor privind întărirea conti
nuă a democrației socialiste, munci
torești, in spiritul viziunii profund 
înnoitoare a secretarului general al 
partidului, a numeroaselor și deose
bit de valoroaselor inițiative și măsuri 
pe care le-a întreprins personal, fă- 
cind dovada unei statornice preocu
pări pentru perfecționarea cadrului 
organizat de participare a maselor la 
conducerea societății, s-a creat un 
sistem democratic unic, de mare ori
ginalitate și eficiență sociâlă, prin 
care se realizează un permanent dia
log intre partid și ponor. Poporul iși 
hotărăște practic destinele, el este 
cel care decide în cele mai impor
tante acte de politică internă și ex
ternă a țării, prin consultarea și cu 
aprobarea sa se adoptă măsurile de 
dezvoltare continuă, multilaterală a 
patriei. Democrația socialistă se în
scrie, astfel, ca 6 strălucită realizare 
politică, prin care poporul întreg își 
afirmă in demnitate, în libertate și 
suveranitate vrerile și voința de a 
înălța mereu mai sus, in lumina fap
telor mărețe, patria socialistă.

Cucerirea revoluționară fundamen
tală a acestor ani. strînsa unitate a 
întregului popor în jurul partidului 
asigură angajarea puternică a ener
giilor întregii națiuni în marele front 
al muncii entuziaste și rodnice, de
dicate înfăptuirii neabătute a hotărî* 
rilor Congresului al XII-lea al par
tidului, înaintării victorioase a Româ
niei pe calea socialismului și comu
nismului.

Prilejul sărbătoresc al celei de-a 
38-a aniversări a zilei de 23 August 
oferă întregii noastre națiuni puter
nice temeiuri de a da expresie în
crederii nestrămutate în Partidul Co
munist Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre, garanția 

/supremă a certitudinilor noastre vi
itoare, chezășia drumului spre pro
gres și prosperitate a patriei, a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a înaintării spre tot mai 
luminoasa zi de mîine a patriei, spre 
comunism. (Vii aplauze). Succesele 
obținute oferă, totodată, puter
nice temeiuri de mindrie pa
triotică. de deplină încredere 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor muncii 
de la orașe șl sate, fără deosebire de 
■naționalitate, că, prin înfăptuirea 
programului luminos al partidului,

Emil Bobu
România socialistă va urca noi și 
importante trepte în drumul său spre 
progres, civilizație și bunăstare ma
terială și spirituală, va înălța mereu 
mai sus, ,in lumina faptelor creatoa
re, visul nutrit cu credință și slujit 
cu abnegație de înaintași, de a cti
tori pe aceste plaiuri încărcate de 
legendă și istorie o patrie socialistă 
puternică, liberă, independentă și 
suverană. (Aplauze îndelungate), 

în întîmpinarea marii noastre săr
bători naționale, dind expresie voin
ței lor neclintite de a înfăptui, cu 
dăruire și devotament patriotic, o- 
biectivele planului pe acest an, de a 
aduce contribuții tot mai active la 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
socialiste, numeroase colective de 
oameni ai muncii din industrie și-au 
realizat sarcinile de plan pe 8 luni 
înainte de termen : oamenii muncii 
de pe ogoare înscriu noi pagini in 
bătălia pentru obținerea de recolte 
tot mai bogate ; pretutindeni, în fa
brici și pe ogoare, pe șantierele de 
construcții, în activitatea de cerce
tare științifică și de creație spirituală 
se înregistrează noi și importante 
fapte de muncă, mărturie a adeziunii 
plenare a întregului popor la politica 
partidului și statului nostru.

îngăduiți-mi, stimați tovarăși, ca, 
de la această adunare festivă, Pri
lejuită de glorioasa aniversare a zi
lei de 23 August, să adresez, în nu
mele conducerii partidului și statu
lui, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cele mai
calde felicitări și urări de noi suc
cese in muncă eroicei clase munci
toare, țărănimii, intelectualității, tu
turor fiilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, care, prin munca lor 
harnică și, pricepută, prin dăruirea 
și devotamentul pe care le depun in 

activitatea economică și socia
lă, își aduc prinosul de cinsti
re față de patria noastră dra
gă, față de marea noastră săr
bătoare națională. (Aplauze
vii, urale puiemioc. Se scan
dează „Ceaușescu și po
porul 1").

Stimați tovarăși,
Bilanțul pe care-1 facem as

tăzi, de ziua eliberării țării, 
constituie un nou prilej de a 
ne raporta munca la sarcini
le de mare complexitate ale 
acestui an și, totodată, ale în
tregului cincinal. Obiectivul 
strategic fundamental stabilit 
de Congresul al XII-lea al 
partidului pentru această pe
rioadă îl constituie realizarea 
unei calități superioare a 
muncii în toate domeniile de 
activitate, realizarea unei pro
ductivități sporite, punerea 
mai eficientă în valoare a tu
turor resurselor materiale și 
umane, creșterea venitului 
național, trecerea României de 
la stadiul de țară în curs de 
dezvoltare la’ stadiul de țară 
mediu dezvoltată.

După cum este cunoscut, în 
acest an va avea loc Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român, eveniment 
politic de o deosebită însem

nătate în viața partidului și a țării. 
Colectivele de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, organele și organi
zațiile de partid sint chemate să'în- 
timpine acest eveniment cu noi fapte 
de muncă avîntată, înscriind noi și 
importante succese în realizarea sar
cinilor acestui an, în valorificarea 
superioară a tuturor resurselor ma
teriale și umane, spre binele patriei, 
in interesul general al întregului 
popor.

în concordanță cu cerințele etapei 
actuale de dezvoltare a țării, cu 
orientările și obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
oamenii muncii din industrie trebuie 
să acționeze pentru creșterea eficien
ței economice, valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor, a combustibililor și energiei, 
introducerea mai rapidă in circuitul 
economic a resurselor indigene, spo
rirea producției de cărbune și țiței, 
creșterea volumului produselor des
tinate exportului și reducerea impor
turilor. Sint necesare, de asemenea, 
măsuri hotărîte pentru concentrarea 
eforturilor in vederea executării la 
termen a obiectivelor de investiții.

In agricultură trebuie să se acțio
neze cu toată răspunderea in vederea 
mobilizării tuturor forțelor pentru 
efectuarea la timp a lucrărilor, pre
gătirea intensă a campaniei agricole 
de toamnă, îndeplinirea programelor 
privind dezvoltarea Zootehniei, a ce
lorlalte ramuri. Toate acestea trebuie 
să ducă la realizarea unor producții 
superioare, care să asigure înfăp
tuirea programelor de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială, în
făptuirea tuturor cerințelor noii re
voluții agrare.

în aceste momente de înălțător 
patriotism, cînd sărbătorim glorioasa 
zi de 23 August, cind întregul nostru 
popor, strîns unit in jurul partidului, 
al secretarului său genera), tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
exemplară a marilor obiective care-i 
stau în față, adresăm comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din indus
trie, agricultură, din celelalte do
menii de activitate, îndemnul de a 
munci cu și mai multă dăruire, cu 
elan revoluționar, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru edifi
carea socialismului pe pămîntul 
României. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
O condiție fundamentală pentru 

înfăptuirea obiectivelor Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea o reprezintă existența 
uhui climat de pace și securitate, de 
înțelegere și colaborare rodnică în 
întreaga lume. Pentru a asigura ca
drul optim vastei opere de construc
ție socialistă, țara noastră desfășoară 
o politică externă activă, dinamică și 
constructivă, orientată ferm spre di
minuarea stărilor de tensiune, regle
mentarea pe cale pașnică a diferen
delor și conflictelor dintre state, so
luționarea justă, în interesul tuturor 
popoarelor, a marilor probleme ce 
preocupă omenirea.

România acționează consecvent 
pentru dezvoltarea largă a prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialis
te, cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, dezvoltă, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, relații 
cu statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate țările lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială. La baza relațiilor 
sale externe, România situează prin
cipiile deplinei egalități în. drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătător 
destinele, calea propriei dezvoltări.

România promovează cu consec
vență o politică externă de pace, 
independență și colaborare, militează 
cu fermitate pentru înfăptuirea 
dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru încetarea 
aberantei curse a înarmărilor, care 
poate duce omenirea în prăpastia 
unei conflagrații mondiale devasta
toare, pentru instaurarea în Europa 
și în întreaga lume a unui climat de 
conlucrare, destindere și securitate, 
pentru ca marile cuceriri ale minții, 
ale geniului uman — rod al atitor ge
nerații — să nu piară sub flăcările ni
micitoare ale unui cataclism atomic.

Așa cum a arătat în repetate rîn- 
duri secretarul general al partidului 
nostru, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, România 
consideră că în momentul de față 
problema vitală, problema centrală a 
vieții internaționale o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, î-n primul rind la de
zarmare nucleară. în cadrul marilor 
manifestații și acțiuni de masă ce au 
avut loc in țara noastră, cit și prin 
cele 18 milioane de semnături pe 
Apelul adresat Sesiunii Speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, propunerile for
mulate de România au primit apro
barea hotărîtă a întregului popor ro
mân. (Aplauze prelungite).

România acționează cu toată fer
mitatea pentru edificarea unui cli-. 
mat de pace, securitate și cooperare 
în Europa, pentru oprirea amplasă
rii de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe continentul 
nostru, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru o Eu
ropă fără arme nucleare, pentru în
credere, destindere și colaborare in
tre popoare. O importanță deosebită 
revine reuniunilor pentru securitate 
și cooperare în Europa ce au loc, în 
baza Actului final de la Helsinki și 
care oferă un cadru bun de dezbate
re în comun a problemelor păcii, in
dependenței și colaborării țărilor 
participante. Interesele tuturor po
poarelor europene cer ca acest cadru 
să fie mai bine folosit, să se facă to
tul ca, la reluarea lucrărilor, reuniu
nea de la Madrid să șe desfășoare 
într-un spirit constructiv și să se în
cheie cu rezultate cît mai bune, să 
ducă la convocarea unei conferințe 
speciale pentru dezarmare și încre
dere în Europa și să asigure conti
nuitatea conferințelor și reuniunilor 
începute la Helsinki.

Țara noastră se pronunță și acțio
nează consecvent pentru soluționarea 
pașnică, prin mijloace politice, a ori
căror conflicte și litigii internațio
nale, pentru democratizarea relați
ilor internaționale. în acest spirit, 
țara noastră se pronunță în mod 
ferm pentru soluționarea pe ' calea 
tratativelor a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pentru soluții care să 
garanteze soluționarea problemei 
palestiniene, recunoașterea și respec
tul reciproc al tuturor popoarelor, 
integritatea și independența tuturor 
statelor din zonă.

Gravele probleme existente azi în 
lume datorate decalajelor tot mai 
mari dintre cei bogați și săraci cer 
de asemenea să se facă totul pentru 
întronarea unei noi ordini economi
ce internaționale, bazată pe echitate 
și schimburi economice reciproc 
avantajoase, care să asigure accesul 
țărilor in curs de dezvoltare la teh
nologiile modeme și sprijinirea lor 
mai substanțială de către statele 
dezvoltate.

Pentru atingerea acestor obiective 
de interes vital pentru toate po
poarele lumii, partidul și statui nos
tru sint hotărîte să dezvolte larg re
lațiile de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii, cu toate for
țele care luptă pentru pace, indepen
dență și progres. Dorim să reafir
măm convingerea nestrămutată că, 
prin luptă unită, popoarele dispun 
de forța necesară pentru a determi
na oprirea cursei înarmărilor și a 
asigura o politică nouă, democratică, 
de independență și colaborare inter
națională, triumful rațiunii și păcii, 
făurirea unei lumi mai bune și maî 
drepte pe planeta noastră.

Putem afirma, tovarăși, cu adine 
temei, că România, politica ei inter
națională se.bucură de un larg și 
înalt prestigiu în lume. Această una
nimă recunoaștere se datorează in 
primul rind acțiunilor hotărîte, ini
țiativelor de amplă rezonanță mon
dială, politicii de pace, indepen
dență și colaborare, promovată cu 
strălucire, cm spirit clarvăzător, uma
nist și profund responsabil, de în
cercatul și înțeleptul conducător al 
destinelor României socialiste, de 
marele om politic, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, alb 
cărui operă, gindire și acțiune de 
anvergură internațională sint una
nim cunoscute și prețuite pe meri
dianele planetei, de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze vii. Se scan
dează „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu
— pace !").

Stimați tovarăși,
Astăzi, la 38 de ani de la măreața 

zi de 23 August 1944, România socia
listă șe înfățișează ca o țară puter
nică, liberă, independentă, aflată in
tr-un continuu și înnoitor proces de 
transformări revoluționare. Privim 
cu îndreptățită mindrie drumul 
parcurs și scrutăm cu încredere vii
torul, avînd drepț călăuză sigură 
pentru etapa următoare Programul 
partidului, hotărîrile Congresului al 
XII-lea, istorica operă teoretică și 
practică a secretarului general al 
partidului, oare deschid poporului 
nostru perspectiva progresului con
tinuu, material și spiritual, a făuri
rii unei patrii socialiste, mereu mai 
bogată și mai înfloritoare. (Aplauze 
puternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Pentru înfăptuirea acestui cuteză
tor și mobilizator program, strîns 
uniți în jurul partidului, al celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre, al con
ducătorului încercat și clarvăzător al 
partidului și poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ne mobilizăm 
larg forțele, să acționăm cu sporită 
eficiență și dăruire, cu toată abnega
ția și priceperea noastră pentru a 
asigura, un viitor mereu mai luminos 
patriei noastre, România socialistă. 
(Vii aplauze).
■ Trăiască cea de-a 38-a aniversare 

a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimperia- 
listă din România ! (Aplauze ; urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu
— România, stima noastră și min
dria !").

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! (A-
plauze puternice, Îndelungate, urale. 
Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!")

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice. Urale. 
Se scandează „Ceaușescu și poporul!")

Trăiască pacea și colaborarea'intre 
toate națiunile lumii ! (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează iudelung 
„Ceaușescu — pace !“).

(Urmare din pag. I)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați la sosirea la Palatul spor
turilor și culturii cu entuziasm, cu 
puternice urale și ovații. Mii de ce
tățeni au scandat cu înflăcărare nu
mele partidului nostru comunist, al 
secretarului său general. Pionieri și 
șoimi ai patriei fluturau eșarfe roșii 
și tricolore. în semn de ales respect, 
tineri și tinere au oferit buchete 
mari de flori.

Aceeași atmosferă entuziastă, de 
marc bucurie, prilejuită de întîlnirea 
cu conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, s-a re
găsit și la intrarea în sală.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în' prezidiul adunării au 
luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescp, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina1 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Hie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrcscu, Miu Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gerc, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdca, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin Oltcanu, 
Cornel Onescu, Ion Ursu, Richard 
Winter, Marin Enachc, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
Manea Mănescu, Mihail Cruccanu, 
Andrei Neagu, președintele Comite
tului foștilor luptători și veteranilor 
de război împotriva fascismului, alți 
membri de partid cu stagiu în ilega
litate, participant la războiul antihi
tlerist, generali, conducători ai unor 
organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Capitală, ai vieții noastre științifice 
și culturale.

în sală se aflau, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, mem
bri de partid cu stagiu in ilegalitate, 
participant la evenimentele din au
gust 1944, generali activi și în rezer
vă, activiști de partid și de stat, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, oameni de ști
ință, artă și cultură.

Erau prezenți Stanislaw Gucwa, 
mareșalul Seimului Republicii Popu
lare Polone, membrii delegației 
parlamentare indiene, condusă de dr. 
Bal Ram Jakhar, președintele Came
rei poporului, Sully Saneaux, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Domini
can, Santiago Guillermo, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Domini
can, Andres Sepulveda, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
Partidului Socialist din Chile, Ru
sanov Aleksandr AndreVici, adjunct 
al șefului Secției construcții de ma
șini a C.C. al P.C.U.S., conducătorul 
grupului de activiști ai P.C.U.S., Go- 
îovan Vasilii Timofeevici, secretar 
al Comitetului regional Grodno al 
P.C. din Bielorusia, membrii delega
ției de activiști ai Partidului Comu
nist Chinez, condusă de Kuo Shus- 
hen, secretar adjunct al Comisiei-de 
control a disciplinei de partid a C.C. 
al P.C. Chinez, membrii delegației 
comunei Pravăț, din R.P. Bulgaria, 
condusă de Vasil Zlatev, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al comunei Pravăț, 
alți oaspeți de peste hotare.

La adunare au asistat șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic, precum și zia
riști străini.

Sala Palatului sporturilor și cultu
rii, unde a avut loc adunarea, avea 
un aspect festiv. Deasupra tribunei 
oficiale se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de dra
pelele partidului și statului. Erau 
înscrise datele jubiliare: „23 Au
gust 1944 — 23 August 1982“, pre
cum și urarea „Trăiască Partidul Co
munist Român în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

Pe laturile imensei săli erau în
scrise urările : „Trăiască 23 August 
— sărbătoarea națională a. poporului 
român !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
România — pacea și prietenia !“, 
„Trăiască patria noastră liberă și 
independentă — Republica Socia
listă România!", „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu, România !“, 
„Trăiască a 38-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antlimperia- 
listă din România I".

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Deschizind adunarea, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a 
spus :

„Aniversăm astăzi împlinirea a 
38 de ani de Ia înfăptuirea, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă, grandioasă epopee 
înscrisă cu litere de aur în conști
ința noastră națională, care a mar
cat o eră nouă în istoria multimile
nară a poporului român, deschizind 

drumul glories al înaintării vigu
roase a României spre cele mai 
înalte culmi ale progresului și civi
lizației socialiste, al împlinirii su
premelor idealuri de libertate, drep
tate socială, independență, suvera
nitate și pace.

Cu legitimă mindrie patriotică, cu 
deosebită cinste și onoare, cu pro
fundă stimă și înaltă considerație, 
aducem astăzi, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală, un cald salut și un 
fierbinte omagiu celui mai iubit și 
prețuit fiu al națiunii noastre, îm
preună cu deplina gratitudine și re
cunoștință față de dăruirea fără 
margini cu care și-a consacrat în
treaga viață cauzei partidului și po
porului, față de contribuția ines
timabilă pe care a adus-o și o aduce 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la făurirea noii , 
Românii socialiste, la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane, secretarului general al parti
dului, președintele Republicii Socia- ’ 
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

"Este pentru noi un prilej fericit să 
salutăm, cu inaltă stimă și conside
rație, prezența la adunarea noastră 
a tovarășei Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Consi-' 
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru care participă la adu
narea festivă.

Adresăm, in același timp, un salut 
cordial oaspeților de peste hotare, 
precum și corpului diplomatic prezent 
la adunarea noastră".

Arătind că întregul nostru popor 
sărbătorește anul acesta ziua de 23 
August,' acționînd cu toate forțele 
pentru traducerea în viață a ho
tărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan pe acest 
an, vorbitorul a spus că oamenii 
muncii din Capitală au înregistrat 
succese de prestigiu în întrecerea 
desfășurată în cinstea zilei de 23 
August, realizînd peste prevederile 
planului o producție netă de peste 
un miliard lei, obținută integral pe 
seama creșterii productivității muncii. 
Pe ansamblul industriei Capitalei, au 
fost realizate însemnate economii de 
metal, energie electrică și combusti
bil. Au fost date în folosință peste 
14 400 apartamente, numeroase spații 
comerciale, precum și alte obiective 
social-culturale.

In agricultură am încheiat in con
diții bune lucrările din campania de 
vară.

Exprimîndu-vă întreaga gratitudine 
și cele mai calde mulțumiri pentru 
sprijinul permanent și multilateral pe 
care-1 acordați organizației noastre 
de partid în vederea t îmbunătățirii 
continue a activității pe care o des
fășurăm, vâ încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa și in continuare, cu toată ho
tărîrea și capacitatea noastră de mun
că, pentru realizarea exemplară A 
sarcinilor ce ne revin pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru sporirea 
contribuției noastre la dezvoltarea in
tensivă a economiei națională, la 
creșterea bunăstării întregului nostru 
popor.

Despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Adunarea festivă consacrată celei 
de-a 38-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă din august 
1944 a luat sfîrșit într-o atmosferă de 
puternică însufiețire. Din nou, minute 
în șir, participanții au ovaționat în
delung pentru partid și secretarei său 
general, aducînd și cu acest prilej un 
vibrant și fierbinte omagiu tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru neobo
sita activitate revoluționară des
fășurată cu abnegație și dăruire 
comunistă în fruntea partidului și a 
statului, chezășie a marilor împliniri 
socialiste din ultimii 17 ani și a vi
itorului nostru comunist Cei prezenți 
Ia adunare au exprimat, totodată, de
plină adeziune la principiile politicii 
noastre interne și internaționale, pre
cum și hotărîrea lor fermă de a ac
ționa cu răspundere și eficiență pen
tru a ridica țara pe culmi tot mai 
înalte de civilizație materială și spi
rituală.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un spectacol artistic omagial, orga
nizat de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Comitetul muni
cipal București al P.C.R., împreună 
cu Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și Radio- 
televiziunea română.

Conceput ca un amplu tablou li- 
terar-muzical-coregrafic, spectacolul 
a evocat, prin înflăcărate versuri, 
prin vibrante cintece patriotice și 
revoluționare, prin sugestive dan
suri. cărora li s-au adăugat emoțio
nante imagini cinematografice, mo

mente semnificative ale pregătirii 
și înfăptuirii, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a revoluți
ei de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, ale 
amplului proces de transformări 
revoluționare pe care l-a cunoscut 
patria noastră in cei 38 de ani care 
au trecut de la eliberare. Prin me
sajul patriotic și revoluționar, prin 
întreaga sa structură, spectacolul 
s-a constituit într-un înălțător imn 
închinat României socialiste, Parti
dului Comunist Român, care, in cele 
peste șase decenii de glorioasă 
existență, a călăuzit neabătut oame
nii muncii din patria noa’stră pe 
drumul luptei pentru o viață dem
nă, liberă și fericită, al înfăptuirii 
năzuințelor seculare ale poporului 
român de dreptate națională și so
cială, de pace și progres. Spectaco
lul a dat expresie sentimentelor de 
profundă dragoste și recunoștință 
ale întregului nostru popor față de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
neobosita sa activitate revoluționară 
consacrată binelui și propășirii ne
contenite a națiunii noastre, cauzei 
socialismului și păcii.

La reușita spectacolului, ale cărei 
momente au fost răsplătite cu vii și 
îndelungi aplauze, și-au dat con
cursul corul, orchestra și baletul 
Operei Române, corul Filarmonicii 
„George Enescu", corul „Madrigal" 
al Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu", corurile și corpurile de ba
let ale ansamblurilor „Doina" al ar
matei și „Rapsodia Română" al 
Consiliului Central al U.G.S.R., co
rurile întreprinderii „23 August" și 
Regionalei C.F.R. București,' ansam
blul de balet clasic și contemporan 
„Fantasio" din Constanța, corpurile 
de balet ale teatrului satiric-muzi- 
cal „Constantin Tănase" și Teatru
lui de estradă din Deva, cunoscuți 
actori și soliști ai scenelor bucureș
tene, precum și formații de artiști 
amatori laureați ai Festivalului na
țional „Cintarea României".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor, tuturor celor 
care au contribuit Ia realizarea 
spectacolului omagial dedicat celei 
de-a XXXVIII-a aniversări a zilei 
de 23 August Ie-a fost oferit un fru
mos coș cu flori.

Interpret», împreună cu participan
ții la adunarea festivă au ovaționat, 
la sfîrșit, minute în șir, pentru par
tid și secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă, pentru 
cialism și pace. V'

Vibranta atmosferă din sală- V 
întregită de impresionanta ma. 
tare populară care a avut loc, mlpâ 
adunarea festivă, în fața Palatului 
sporturilor și culturii. Zeci de mii de 
locuitori ai Capitalei, oameni de cele 
mai diferite vîrste și profesii, scandau 
cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul!“, „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu — 
România !“, dind expresie, și cu acest 
prilej, profundei lor dragoste față de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, omul care 
și-a închinat întreaga viață și muncă 
intereselor poporului, progresului și 
independenței patriei.

Mari coruri profesioniste și de ama
tori au interpretat cintece patriotice, 
revoluționare închinate partidului, 
secretarului său general, patriei pias
tre socialiste. Băieți și fete, în pitorești 
costume naționale, executau jocuri 
populare. Se succed alte momente 
artistice, tablouri coregrafice, sus
ținute de artiști amatori și profesio
niști, de copii și tineri. Dorința fier
binte a poporului nostru de a trăi 
în pace și înțelegere, într-o lume 
fără arme și fără războaie, este 
puternic reliefată de scandările 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia!"

Parcurgind pe jos esplanada Parcu
lui tineretului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat răspund cu căldură 
acestor emoționante manifestări cu 
care îi înconjoară mulțimea. Din 
mulțime se desprind oameni ai mun
cii, tineri și tinere, pionieri și șoimi 
ai patriei și oferă, cu dragoste ^și 
stimă, buchete de flori tovarăș ' 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Ei 
Ceaușescu. .

îrt această atmosferă plină de en- ' 
tuziasm, pe platoul de la ieșirea 
din parc se formează o imensă 
horă, în care sint invitați să se 
prindă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășă Elena Ceaușescu.

Zecile de mii de locuitori ai Ca
pitalei iși iau un călduros rămas 
bun de la conducătorul partidului și 
statului, exprimindu-și și cu ocazia 
aniversării acestui important eveni
ment din istoria patriei noastre dra
gostea fierbinte pentru parted și se
cretarul său general, pentru tot ce au 
făcut și fac pentru fericirea și bună
starea poporului român, pentru ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.
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1N NUMELE IUBIRII DE PA TRIE
Oameni și exemplarele lor fapte de muncă ce exprimă 
cu simplitate și limpezime un adevăr profund:
ADEVĂRUL PATRIOTISMULUI REVOLUȚIONAR

E o uriașă familie care-și fău- 
conștiința limpede că fiecăruia 
de mare responsabilitate, des-

Țara muncește spornic, 
rește un rost înalt, avînd 
îi revin misiuni concrete, 
prinse dintr-un program de largă perspectivă, cu înțelep
ciune elaborat de către partidul comuniștilor. Un program 
ce se înfăptuiește riguros, mereu adăugîndu-se, la gran
diosul edificiu al socialismului, noi și impunătoare reali
zări purtînd pecetea progresului necontenit în toate do
meniile activității economice și sociale. Sigur, în acest 
amplu proces de muncă apar și greutăți - și nu puține. 
Dar iată, realitatea activității de fiecare zi a poporului 
nostru arată că replica cea mai bună față de orice difi
cultăți sînț faptele de muncă de și mai ridicată valoare, 
efortul și mai susținut. Pe întinsul țării se petrec zilnic 
fapte de muncă remarcabile, unele cu totul excepționale. 
Obișnuite sau de excepție, aceste fapte ne vorbesc des
pre stăruință și dăruire, despre grija și' răspunderea oa
menilor muncii pentru realizarea întocmai a Programului 
marii noastre familii, în fond programul edificării unei 
vieți prospere pentru toți fiii României Socialiste. Sînt fapte 
ce vin din adînci^l convingerii că numai prin adaosul sir- 
guinței tuturor și a fiecăruia țara noastră poate deveni 
bogată și puternică. E o convingere adîncă, bizuită pe 
un adevăr simplu și profund : adevărul muncii. Așa este 
și așa a fost întotdeauna.

Fapte de excepție ori fapte obișnuite (dar cît efort, 
cită stăruitoare muncă se cuprind în acest „obișnuit" I), 
ele alcătuiesc însăși direcția de mers, forța de înaintare a 
societății. Și totul izvorînd din sentimentul iubirii de țară, 
al încrederii nețărmurite în partidul care a condus 
România la actuala ei înflorire, în conducătorul iubit, 
Nicolae Ceaușescu, din a cărui înțelepciune a răsărit 
soarele celei mai generoase epoci din istoria României.

Asemenea fapte și gînduri am adunat în pagina de 
față și le înfățișăm cititorului, de 23 August.

mulțumiți, pînă ce nu se obțin 
producții și venituri. Simplu : 
se obțin venituri, oamenii cîș- 
tigă.

Rep. : Simplu, ziceți ?
Burghelea : Nu. simplu nu e. 

în ce mă privește, de cînd mă 
scol și pînă seara mă tot gîn- 
desc Ia ce am de făcut și dacă 
în ziua aceea n-am făcut ceva 
de care să fiu mulțumit, să fi'

pentru coopera- 
nu pot dormi ca

rezolvat ceva 
tori, noaptea 
lumea.

Rep. : E o
Burghelea : __  _

pundere și, poate/ o profesie...
Rep. : O profesiune de cre

dință.
Burghelea : Poate. în orice 

caz, nu mi-e greu. Greu mi-ar 
fi altfel, greu îmi vine 
pierd timpul.

obsesie ?
I-aș zice o răs-

zolvarea numeroaselor proble
me tehnice, soluționarea din 
mers a dificultăților ce s-au 
ivit în transportul și montajul 
acestui colos din metal. Și iată, 
în urmă 
complexul 
din nou 
cărbune.

Am purtat o discuție cu Ilie 
Amorăriței, șeful de brigadă.

cu cîteva săptămîni, 
a început să extragă 
masive cantități de

de— Au existat și momente 
mai mare dificultate ?

— Acuma, ca să vorbim așa, 
momentele de mare dificultate 
nu sînt ceva extraordinar pen
tru un miner bun. Orice mo
ment. oricît de dificil, poate fi 
depășit. Dacă pui și mai vîrtos 
umărul la treabă. Minerii noștri 
știu asta. Ei așa gîndesc și pe 
un plan mai larg, al tării în
tregi. Cînd e mai greu, atunci

Gînduri care

n tinăr muncitor din Riș- 
nov s-a reîntors nu de 
mult in întreprinderea sa 

întreprinderea de‘ scule — 
după o absență de cîteva zile.
Plecase la Tirgu Mureș ca să. 
concureze la titlul suprem, pe 
țară, în profesia sa : „Freza 
de aur". L-a cucerit 1 Cîteva 
amănunte despre Aurel Chițea 
— cel mai bun tînăr frezor 
din România (pentru anul 1982, 
cel puțin) : lucrînd la autouti- 
lări, a avut prilejul să învețe 
de la cei mai buni meseriași ai 
uzinei. Curînd și-a egalat. în 
măiestrie profesională profeso
rii. De aceea a și dobîndit înca
drări în trepte superioare de 
calificare și letribuire într-un 
timp record. între timp a urmat 
cursurile serale ale liceului in- 

r; dustrial, apoi cursurile școlii de 
maiștri. Maistru fiind, lucrează 
tot la mașinile lui din simplul 
motiv că — știe el bine — acolo 
e mai mare nevoie, de el. Ope
rațiile pe care le execută el (la
minat burghie, frezare multiax, 
canale elicoidale ș.a.) la mașini 
speciale sînt operații deosebit 
de complexe și pretențioase. Am 
spus '„mașinile" și nu „mașina" 
pentru că el, împreună cu so
ția sa, Mihaela. sînt, deocam
dată, singurii .din secție care 
lucrează la cîte două mașini 
deodată.

Și acum, ce gîndește Aurel 
Chițea despre toate acestea :

— Evoluția dumitale profesio
nală, atît de marcantă, se dato
rează numai pasiunii ?

— Nu. Nu e doar pasiunea. 
Aș zice chiar că, în primul 

' rind. este ceva de ordinul con
științei, 
bine, să 
ce poți.

Să 
dai

vrei să muncești 
măsura a tot ceea

devin program 
viață

— De ce ?
— întrebarea e cam didactică. 

Am să răspund simplu și clar ; 
pentru că 
faci tot ce 
derea ta, 
derea ta 
produsele 
multe și de cea mai bună ca
litate.

— E un mod de a vorbi des
pre patriotism ?

— Nu de a vorbi, de a face. 
După opinia mea, patriotismul 
nu .este și nu trebuie să fie o 
noțiune abstractă. Patriotism 
înseamnă să acționezi 
timpul în așa fel incit să-ți ser
vești cu devotament și cît mai 
Concret țara, poporul. Să-i. dă
ruiești țării tot ce știi că ai mai 
bun în tine;

După cîteva 
frezorul Aurel

— Personal, 
cență am fost 
tă idee. Și m-am întrebat : ce 
pot eu, ce aș ști eu să fac ca 
să-mi slujesc mai bine și mai 
bine țara ? N-am altfel cum — 
mi-am zis — 
să practic cît 
de care m-am 
deasupra, îmi 
de atunci-, în 
am pus și gîndul responsabili
tății ce mi-am asumat-o.

— Și e de ajuns un gind? Se 
mai ivesc și greutăți care pot 
să spulbere gîndul...

— Nu. Nu atunci cînd acest 
gînd devine program de viață. 
Atunci dificultățile, greutățile 
de tot 'felul, momentele mai di
ficile nu sînt decît lucruri tre
cătoare. Nu rămine decît să te 
gîndești cum să treci peste ele. 
Și musai găsești o cale. Mai în
totdeauna soluția vine tot din 
munca ta.

trebuie, trebuie să 
poți pentru întreprin- 
pentru ca întreprin- 
să-i dea țării exact 
de care are nevoie :

clipe de gindire, 
Chițea continuă : 
încă din adoles- 
cucerit de aceas-

decît să învăț și 
mai bine meseria 
apucat și care, pe 
mai și place. Și 
tot ce am făcut

„Drumul cel mai scurt
nu-i întotdeauna cel... bătătorit

«^ite, mergeți 
ghelea, pre Ț 11 VI OA t» 1

.1 la Ștefan Bur- 
președintele de Ia 

Luncavița — ne spune to
varășul loan Petre, primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid Tulcea. Spirit patrio
tic, revoluționar ? Acest om l-a 
dovedit cu prisosință prin tot 
ce a. făcut acolo. Dintr-o zonă 
dobrogeană aridă, pămintul 
Luncaviței a devenit o grădină.

' Iar asta nu se poate face fără 
să te lupți cu mentalități și 
obișnuințe vechi, cu inerția, cu 
natural.. Dar mergeți și veți 
vedea..?".

Nu-i greu. Ia Luncavița, să-ți 
dai repede seama că în toate 
sectoarele de producție ale coo
perativei — cele tradiționale, ca 
și cele noi, cu totul „neobișnui
te"' pentru această zonă, cum 
ar fi cultura legumelor extra- 
timourii — lucrurile, merg, bine 
și foarte bine, că agricultura 
modernă se practică aici eu pri
cepere și, mai ales, cu convin
gere.

Reporterul : Iată, sîntem la a 
38-a aniversare a Eliberării, ce 
înseamnă asta pentru dumnea
voastră, aici, la Luncavița ?

Burghelea : Am înțeles că 
sîntem pe drumul cel bun. De 
cîțiva ani. oamenii noștri și-au 
dat seama că. trebuie făcută o 
cotitură în felul nostru de a 
munci, de a ne gospodări, de a 
folosi toate posibilitățile pe care 
ni le oferă acest pămînt care a 
fost mult timD socotit ca fiind 
sărac. Și-am făcut cotitura asta. 
Cu efort, dar am făcut-o și se 
cunoaște...

Rep. Ce anume ?
. Burghelea : E greu de spus cu 

ce am început. De fapt, cu toa
te, pentru că o asemenea bătă
lie se duce pe toate fronturile, 
pe cel economic, ca și pe cel 
moral. Nu poți să spui : ne ' 
schimbăm întîi mentalitatea și 
pe urmă ne apucăm de treabă. 
Mentalitatea omului se schim
bă in decursul unor activități, 
luînd-o pieptiș. Uite, să luăm 
ceva concret, ca să vedeți eum 
se întimplă. M-am gîndit atunci 
la ce am putea să facem ca să 
scoatem mai repe.de niște veni-

■ turi ca să fie și oamenii mul
țumiți și să putem să punem pe 
picioare toate sectoarele. Și 
m-am gîndit la legume timpu-

rii, deși nu prea aveam aici tra
diție. Am zis că omul le învață 
pe toate dacă vrea. Și am făcut 
primele solarii. Nu prea mai vă
zuseră ai noștri așa ceva, a fost 
greu să găsim oameni care să 
lucreze acolo; «Ce să căutăm 
noi la „panaramele11 luț Burghe
lea ?» Totuși, s-au găsit cîțiva 
mai „curajoși", am lucrat și eu 
cot la cot cu ei. Și am scos to
mate timpurii și alte trufanda- 

frumoși.
Vreau să vă spun că acuma se 
intră acolo cu cerere aprobată 
de consiliul de conducere... Ve
deți, orice lucru nou este privit 
la început cu neîncredere. Așa 
e in firea omului... Eu însă nu 

, prea sînt de acord cu proverbul
„Drumul cel mai scurt e cel pe 
care-1 cunoști11. Dacă te ții după 
el, n-o să cunoști niciodată dru
mul care-i cu .adevărat cel mai 
scurt. Trebuie să îndrăznești 1 
Sigur că nu-ți vine ușor să ieși 

■ dintr-o obișnuință. Cind por
nești ceva nou. se întimplă să 
nu meargă totul cum ai gîndit. 
De cele mai multe ori. tot din 
cauza unor oameni, a acelora 
care au pornit cu inima îndoită 
și fac totul fără convingere. Cu 
atît mai multă insistență se 
cere. Le place acum că scoatem 
venituri serioase din activități 
în care n-aveau ori își pierduse
ră de mult încrederea. „Din ce 
o să scoatem noi bani ?“, se în
trebau cînd vorbeam despre 
dezvoltarea economică și socia
lă. O să punem la punct munca 
în cîmp și o să scoatem pro
ducții mari, o să facem grajduri 
noi și-o să adunăm furaje și o 
să dezvoltăm zootehnia I — Ie 
ziceam. „Unde ? La noi aici, pe 
dealurile astea cu bolovani ?“ 
Și s-a putut. Cu muncă multă, 
cu irigații, cu disciplină, scoa
tem producții bune și din cîmp 
și din zootehnie.

Ren. : Am văzut și ne cîmo și 
în statisticile dumneavoastră că 
nu v-ați putea plînge de parti- 
cinarea la muncă a coODeratori- 
lor. cum se mai întîmplă prin 
alte locuri...

Burghelea : Nu. de asta nu ne 
putem plînge. Dar. știți, nici 
acest lucru nu vine de la sine... 
Conducerea cooperativei trebuie 
să facă totul, să nu-și găsească 
liniștea pînă ce oamenii nu sînt

Ie și am luat bani

tot

Desen de : Alexandru Traian FILIP

Iertă 
bre 
un

vedeți, 
produs 
nou. Și 
mereu

miriapozî tehnici cu funcțiuni 
de-a dreptul uimitoare. Un sin
gur asemenea „nasture" ' 
poartă denumirea tehnică de 
„circuit integrat hibrid") înde
plinește funcția (de exemplu) a 
mai multor etaje de amplifica
re (spre pildă un întreg recep
tor de radio sau un amplifica
tor de picup). Lesne de înțeles 
la ce nivel tehnic se cere a fi 
o uzină cu astfel de produse. 
Și în ce fel se cere a se munci 
aici. Aceasta a și fost ideea 
convorbirii pe care am purtat-o 
cu ing. Nicolae Vaidescu, direc
torul întreprinderii „Electroar- 
geș" din Curtea de Argeș.

— Ce vă preocupă acum, to
varășe director ?

— Ne preocupă gradul de im
plicare a fiecăruia în atît de 
complexele noastre sarcini. Iar 
asta nu se poate măsura doar 
în cantitatea fizică a muncii 
sale. Sigur, e un criteriu dar nu 
e singurul. Vedeți dumneavoas
tră, noul mecanism economico- 
financiar implică pentru noi tot 
atîtea probleme cîți oameni sînt 
antrenați aici în realizarea Iui, 
adică toți... Iar asta înseamnă, 
concret, frămîntarea pentru nou, 
pentru tehnicitate, pentru ran
dament, pentru ținuta superioa
ră a produsului fabricii, neodih- 
na căutării ideilor.

— Ceva mai concret, dacă se 
poate.

— Mai concret, iată, avem aici 
oameni pe care îi vezi frămin- 
tați de tot ce ar putea să aducă 
o îmbunătățire în munca noas
tră... îți vine să-i strîngi în 
brațe...

— Cam sentimentală metodă...
— Dar omenească. După cum 

tot omenește este să ai conști
ința datoriei tale față de muncă. 
Datoria e tot un sentiment ome- 
n'esc. Cum să nu mă gîndesc cu 
bucurie la un om ca Vasile 
Linu ?... Da. avem aici un mun
citor. Vasile Linu, de la con
densatori ceramici ; el lucra pe 
o mașină de sudat discuri argin
tate. I-am spus într-o zi : „nu 
mai avem

(el

desfacere pentru pro-

Izbîndă suverană
Fii mîndră, țara noastră, că-n inimă, ca-n vatră, 
Se limpezește zarea de proaspăt optimism, 
Incit știm fiecare cît cer și cită piatră 
Avem sub pașii noștri în drum spre Comunism.

Noi ne rotim la focul izbînzii suverane 
Aprins cîndva, în August, pe douăzeci și trei ! 
Cum se-auresc sub lanuri imense bărăgane 

.De la mireasma dulce a unei fiori de tei.

Cît roșu și cît galben, albastru decupînd 
Din fiecare clipă, din fiecare rază, 
Noi dăm identitatea acelui astru blind 
Ce nu-și lumină sieși ci celor ce-l urmează

Atît cît e, acesta-i pămîntul I, nu prea mare 
Să-ncapă-atîta spațiu și timp cît unii vor ; 
De-aceea șansa noastră-i teribila mișcare 
A stropului spre mare, a mării spre izvor

Să-ți taci din plin datoria 
și atunci cînd e mai greu"■>

u un an în urmă, la între
prinderea minieră Uricani 
avea loc o premieră națio- 
în minerit : intrarea in 

celui mai mare 
din 
4.2 
in

intrarea 
producție a celui mai 
complex minier mecanizat 
țară, cu 
metri, ce lucrează 
clinație de 30 de 1 grade, com
pus din 63 de secții. Cel mai 
modern complex de susținere, 
tăiere și evacuare mecanizată 
a. cărbunelui a produs,, prin în- 
deminarea și iscusința minerilor 
din brigada comunistului 
Amorăriței. peste 
tone de cărbune 
pentru siderurgia . ___ _____
In urmă cu cîtva timp, comple-

o înălțime de 
la o

Ilie
200 000 de 
cocsificabil 

românească.

Azi coacem pîine nouă in vatră, strămoșește, 
Și-avem intr-una oaspeți din ieri și viitor, 
Ce văd din depărtare cum fumu-n vatră crește 
Ca aburul pe gură, în semn că-s vii ai lor.

Din fiecare rană ne-a dat o floare rară ;
Dau oaze din deșerturi de vechi păreri de rău 
Și ținem răsăritul de soare peste țară
Ca pe-un drapel de luptă, pe cel mai ’nalt Ceahlău I

xul și-a încheiat ciclul de pro
ducție în abatajul respectiv. 
Trebuia mutat intr-un nou aba
taj. Brigada maistrului electro
mecanic Ilie Amorăriței. care a 
acumulat o bună experiență în 
mînuirea acestei adevărate uzi
ne subterane, ajutată de specia
liștii minei și ai Combinatului 
minier Valea Jiului, a primit 
sarcina demontării complexului, 
transportării lui în blocul 1 
Nord, stratul 17—18. și remonta
rea lui pentru a da din nou pa
triei cărbune. Au urmat zile și 
nopți de neintrerupt efort. Mi
neri și electromecanici de mină 
au purtat o adevărată bătălie 
„contracronometru" pentru re-

muncitor —
Ion PRUNOIU

Electropi!tere"-Craiova

Acțiunea a reușit — spune 
el simplu. O să obținem din nou 
producții de virf. N-am cum să 
vă explic cît a fost de compli
cat. Tot ce pot să vă sp,țm e că 
o operație ca asta se face în- 
tr-un timp atît de scurt, numai 
dacă oamenii care o fac mun
cesc dintr-o convingere adîncă 
a importanței acestei munci. E 
vorba de importanța ei pentru 
țară. Am constatat la fiecare om 
din brigadă o mobilizare exem
plară.

în mod sigur, 
Ceea ce a rea- 

dintr-un in-

dusul ăsta. Păcat de mașină...**. 
Mașina ar fi urmat să fie scoasă 
din uz. Dar încă înainte de a 
găsi noi o soluție, a venit el cu 
una. Excelentă. A adaptat ma
șina pentru un produs care pină 
atunci se făcea manual. A elibe
rat dintr-o dată un mare număr 
de oameni care lucrau manu
facturier și pe care i-am putut 
folosi la alte operații, realizin- 
du-se o creștere considerabilă a 
productivității.

— Și în ce fel l-ați... luat în 
brațe ?

— Vedeți, și aici e o proble
mă. Tot de conștiință. Vasile 
Linu n-a vrut cu nici un chip 
nici măcar să fie fotografiat 
pentru gazeta de perete...

— Poate că este el din fire 
mai modest...

.— Poate. Dar. 
nu e numai asta, 
lizat el a pornit
demn al conștiinței. Iar conști
ința, autentică, atunci cînd e- 
xistă, nu se cere lăudată sau 
recompensată. Pentru un ase
menea om recompensa cea măi 
bună este rezolvarea problemei. 
Vasile Linu e doar un exemplu. 
Avem aici mulți alții, colective 
întregi, care trăiesc pentru bucu
riile creației, ale reușitei într-o 
muncă ce-i poate aduce țării 
mari foloase. Aceste și multe 
altele sînt exemplele care ne 
vorbesc despre cit este de puter
nic sentimentul de mindrie la om 
— și mă refer Ia sentimentul mîn
driei naționale — atunci cind 
este chemat și i se creează con
dițiile pentru a realiza lucruri 
de mare performanță, cum nu 
s-au mai făcut în România. Ur
măriți acest fapt nu doar în
tr-un colectiv, ci în atîtea alte 
colective din institute de cer
cetări și din sute de întreprin
deri in care ambiția realizărilor 
tehnice de noutate absolută 
pentru țara noastră și de care 
economia națională are atîta 
nevoie înflăcărează conștiințe
le și face posibile fapte uimi
toare uneori.

Oameni obișnuiți într-o 
de excepție
— Am aflat, tovarășă Varva

ra Ichim, că dumneavoastră aș
teptați un copil. Și totuși, în 
mod cu totul voluntar, ați lucrat 
atîtea ore peste program...

— Aici nu mai era vorba des
pre obligații de program. Des
pre o obligație morală, da. Toți 
am fost voluntari. Eu nici n-aș 
fi vrut să se știe că aștept un 
copil ca să nu fiu trimisă acasă. 
Nu puteam să stau de-o parte 
cînd unii pierduseră și noțiu
nea timpului,.. Era nevoie.

____ Inginerul 
Antonică Stanciu, șeful secției 
electrice, maistrul Eugen Micu 
și electricianul Marin Constan
tin lucrează continuu de marți 
pină vineri. în „reprize" de 
24—48 de ore mai sînt ajutați de 
inginera Cornelia Veneri și de 
electricienii Camelia și Cornel 
Barbu, Neguța Purice. Varvara 
Ichim și Ionel Mocanu. Alte 
zeci de oameni sînt în eșalonul 
al doilea al intervenției pregă- 

. tind aparate, materiale, scule. 
După 62 de ore de muncă in
tensă, defecțiunea este remedia
tă și totul reintră în normal...

★
— Ați condus, tovarășe ingi

ner Antonică Stanciu, acțiunea 
pe întregul ei parcurs.- Ce v-a 
rămas in minte în mod cu totul 
deosebit ?

— Foarte, foarte multe întîm- 
plări de excepție. Mai întîi fap
tul că intervenția a fost mai 
grea decît mă așteptam. Apoi 
munca desfășurată de toți, cu o 
veritabilă frenezie, cu o excep
țională ambiție profesională. 
N-am auzit nici un oftat, nici o 
văicăreală, ci de zeci și sute de 
ori am auzit cuvîntul „trebuie"! 
Emoționantă a fost și venirea 
în ajutorul nostru a electricia
nului Cornel Barbu, de la com
binatul vecin, C.C.H., care, ală
turi de soția sa. a muncit fără 
întrerupere zeci de ore.

împrejurare
la Combinatul de fi- 
artificiale Brăila : cu 
timp în urmă, 

din liniile de alimentare 
energie electrică de la 
brica de 
suferit o avarie. Mai exista și o 
a doua linie. Dar era riscant să 
rămină în funcțiune doar una 
singură ; aici măsurile de 
vedere sînt mai mult decît 
gatorii. Intervin prompt 
tricienii pentru prevenirea

una 
cu 
fa- 

sulfură de carbon a

i vi tarea oricărui accident și 
* medierea defecțiunii. Ingin

e nevoie de mai multă muncă, 
atunci trebuie să-i dai țării mai 
.mult.

— La ce vă gîndiți pentru mai 
departe ?

— Deocamdată, cum 
complexul ăsta, deși a 
atîta cărbune, incă e ca 
așa vrem să-l păstrăm,
în perfectă stare de funcțiune, 
mereu trimițînd Ia lumina zilei 
jumătate din producția de căr
buni a minei. Dacă reușim asta, 
ne facem datoria față de patrie.

Sentimentul mîndriei naționale 
o redutabilă torță de progres

Într-o sumară (în sensul de 
sintetică) expoziție a pro
duselor întreprinderii am 

văzut, prinse într-un panou.

piese mici, 
nasture, în 
și din care 
mici din sirmă

de mărimea unui 
învelișuri plastice 

ies piciorușe 
aurită —

pre- 
obli- 
elec- 
și e- 

re-
întF-o convorbire anterioa

ră mi-ați spus, simplu, tovarășe 
Eugen Micu : „A -fost . frumos1*. 
De fapt, ce a fost frumos?

— Imaginați-vă : pe un cablu 
care măsoară vreo 4 kilometri 
și șerpuiește prin canale și es
tacade să muți milimetru cu 
milimetru utilaje și aparate de 
sute de kilograme, să mergi, cu 
căștile la urechi, pentru a de
pista din miile de sunete ase
mănătoare unul singur care în
seamnă „aici este defecțiunea!1*. 
Toți au muncit ca la carte, dar 
Marin Constantin a fost formi
dabil : are băiatul acesta o 
„ureche11 !... Toți ne-au înconju
rat cu maximă atenție, ne adu
ceau mincare caldă, cafea. După 
vreo 50 de ore, cînd am depis
tat defecțiunea, ne-am culcat 
într-un birou; intraseră în front 
maistrul Ion Perianu și electri
cianul Gheorghe Dridea să mu- 
feze cablul. Apoi, 
După doar două ... .. .
dihnă am reluat lucrul, adi
că verificările finale.
se întimplă în sala de fes
tivități, intr-una din orele a- 
celea de muncă încordată ? Se 
înmina colectivului combinatu
lui drapelul de unitate fruntașă 
pe țară... Mă întrebați de ce a 
fost frumos ? Uite, de aceea ! 
E frumos cind ști să faci ceva 
important pentru țara ta. E 
strașnic 1

am reluat, 
ore de o-

Știți ce

Un argument din inimă: 
trăția și unitatea

c
pentru 
cunoscut-o 
urmă — 
țiilor de 
liberă și 
in toată România, 
de aici, români, maghiari, ger
mani. Cu deosebire anul aces- ■ 
ta pare să fie și la Foieni un 
an agricol bogat. Ceea ce ne 
vorbește din nou despre hărni
cie. Cooperativa agricolă 
producție din Foieni a obținut 
vara aceasta o producție 
5 220 kg de grîu la hectar de 
400 de hectare. Și. de pe 100 
hectare, 20 500 kg de cartofi 
timpurii la hectar. După cum 
se prezintă pînă acum cîmpul, 
se pare că va fi și la porumb o 
producție bună, cooperatorii 
speră să scoată in jurul a 8 000 
kg porumb boabe la hectar. Cu 
astfel de rezultate concrete ale 
muncii, comuna poate sta cu 
fruntea sus. iar locuitorii ei pot 
vorbi despre mîndrii și satis
facții. Noi am discutat doar cu 
unul dintre ei, cu primarul, care 
e o primăriță 
Vilma Kiss.

— Deci, la 
noua revoluție 
trează primele 
bucură toare...

— Noi, țăranii — ne răspun
de Vilma Kiss, nu prea ne pri
cepem să meșterim cuvintele. 
Ne exprimă mai bine sentimen
tele munca noaștră. Și. desigur, 
rezultatele ei. Ce pot să vâ spun 
este că atunci cînd în agricultu
ră se scot recolte bune asta nu 
vine doar așa, din pămînt și 
din cer. Unde e o recoltă bună, 
acolo să știți că oamenii au 
muncit cu silință multă, pe ori
ce vreme, s-au luat de piept cu 
natura și au fost mai tari decît 
ea. să vă uitați la uneltele lor 
și o să vedeți că lucește coada 
sapei, e lustruită cu palmele... 
De capricii ale naturii n-am 
dus lipsă pe aici în ultimii ani.

omuna Foieni din județul 
Șatu Mare. Comună re
numită prin partea locului 

înflorirea pe care a 
in deceniile din 

fapt datorat condi- 
viață, 
demnă

de muncă 
create, ca 
locuitorilor

de 
in 

de 
pe 
de

și se numește
dumneavoastră, 
agrară înregis- 
rezultate îm-

Dar ne-am luptat cu ele, am 
învățat să Ie înfruntăm...

— Ca să 
așa cum 
cuitorii 
germani 
să existe 
demn puternic...

— Chiar așa, da. Dacă ați tre
cut măcar pe străzile 
nu se poate să nu 
marea majoritate a 

. noi. Mari, trainice, 
lorate, înconjurate 
Dacă ați merge înăuntrul aces
tor case ați găsi în ele tot con
fortul modern, mobile noi și co
voare, frigidere și televizoare, 
aparate de radio și mașini de 
gătit cu aragaz, haine bung și 
curate, cărți in limbile romană, 
maghiară sau germană, copii 
frumoși, sănătoși... Adică tot 
ceea ce noi, ăștia mai 
virstnici, nu prea aveam in urma 
cu decenii. Ăsta nu credeți că 
e un motiv ? Și încă unul se
rios ? Cum să nu muncești cu 
dragoste într-o țară care a reu
șit să schimbe atît de mult via
ța oamenilor ?

— Ați adus în discuție un ar
gument de suflet — patria...

— L-am adus pentru că e o 
realitate. Oamenii noștri, chiar 
dacă acasă, între ei, vorbesc în 
limbi materne diferite, sînt foar
te uniți și asta pentru că sint 
foarte convinși că patria asta a 
noastră, România, n-a fost 
niciodată mai frumoasă și mai 
generoasă ca acum, e pămintul 
lor, în care dorm multe genera
ții eroice și care arată acum 
așa cum și l-au visat stră
moșii. Trebuie să știți că atunci 
cînd spui patrie, cind spui 
România, se pronunță oarecum 
diferit în română. în maghiară 
sau în germană, dar se rostește 
cu aceeași emoție, sufletul se 
încarcă de aceeași căldură și 
dragoste.

Pagină realizată de : 
Mihai CARANFIL 
și corespondenții „Scinteii”

muncească cineva 
ziceți că muncesc lo- 
români, maghiari și 
din Foieni, înseamnă 
un motiv solid, un în

noastre 
fi văzut că 
caselor sînt 
frumos co
de grădini.

repe.de
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' 23 AUGUST 1944 - strălucită întruchipare a voinței

de libertate și independență a poporului român
Sint in viața popoarelor evenimente care, așa precum 

picătura de apă reflectă oceanul, inchid in ele sensuri și 
semnificații ce sint ale unei întregi istorii. Așa, orele și 
zilele fierbinți ale insurecției naționale armate, antifasciste 
și antiiniperialiste cuprind in ele adevăruri de profunzime 
ale istoriei românești, fapte cu valoare de simbol pentru 
întreg destinul acestui popor. Despre citeva dintre ele 
ne-au vorbit cei care le-au trăit atunci — veterani de 
război ori membri de partid din ilegalitate — sau cei care 
Je-au cercetat pentru a le restitui, in ansamblul lor, pre
zentului Și vijtoriniii — istoricii. Să notăm așadar.

— Actul de la 23 August 
1944 se integrează firesc 
acelor permanențe pe care 
se sprijină ca pe niște înal
te și trainice coloane trecu
tul românesc : lupta ne
curmată, stăruitoarele efor
turi ale românilor pentru 
ca in vatra lor strămoșeas
că ei să fie slănini — ne 
spune istoricul Florin Con- 
stantiniu. Cum memorabil 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la temelia marii 
bătălii pe care românii au 
angajat-o incepind cu după- 
amiaza zilei de 23 August 
1944 s-au aflat aceleași te
meiuri care ie-au dat. secole 
Ia rind, oștenilor marilor 
noștri voievozi tăria de a 
înfrunta orice fel de năvăli
tori. Aceleași temeiuri care 
la 1877 au făcut ca zecile de 
mii de țărani veniți direct 
de ia coarnele plugului să 
se transforme in dirjii,

potriva fascismului. Dar ar 
fi trebuit să cunoască fap
tul că România fusese una 
dintre ultimele țări euro
pene în care ajunsese ta 
putere fascismul și aceas
ta in condițiile internațio
nale in care Germania hit- 
leristă și sateliții săi deve
niseră arbitrii situației pe 
continent, iar țara noastră, 
rămasă izolată, fusese ne
voită să consimtă la grave 
amnutări ale teritoriului 
național. Iar faptul că în 
România fascismul nu s-a 
putut instala ia cirma tării 
decit în septembrie 1940 a- 
răta nu numai că întregul 
nostru popor îl socotea un 
corp străin firii sale, isto
riei sale, dar mai ales că 
existase în tot acest răs
timp o vastă mișcare anti
fascistă ce avea m frunte 
partidul comunist.

...Să apelăm pentru mo-

ternice manifestări anti
fasciste și antirăzboinice 
din acel timp. In organiza
rea și desfășurarea acestei 
demonstrații s-au ilustrat, 
o dată mai mult, calitățile 
organizatorice, curajul, pu
terea de a mobiliza mase
le ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Iși amintește 
tovarășul Andrei Neagu, 
participant la acele eveni
mente.

— Eram pe atunci secre
tar al organizației de par
tid a sectorului 1 galben, 
în această calitate am par
ticipat la ședința lărgită a 
Comitetului organizației 
București a P.C.R. in care 
s-au hotărit sarcinile co
muniștilor în vederea săr
bătoririi zilei de 1 Mai. 
îmi este vie și «acum 
în amintire imaginea tînă- 
rului revoluționar Nicolae 
Ceaușescu, prezent la acea 
ședință, clarviziunea sa po
litică, fermitatea principia
lă de care dădea dovadă. 
Comisia de organizare a 
manifestației, din rindul 
căreia făcea parte și tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
muncit intens, mobilizînd 
muncitorimea Capitalei la 
acțiune, spre a conferi de
monstrației un caracter 
impunător. Și astfel se

tineri s-au înscris voluntariRăspunzind chemării Partidului Comunist Român, numeroși 
pe frontul antihitlerist

temuți! dorobanți și călărași 
ce s-au acoperit de glorie 
in luptele de la Plevna, 
Rahova și Smîrdan. Ace
leași temeiuri care în ma
rele război pentru reîntre
girea neamului au făcut să 
se înscrie pe harta patriei 
in atîtea locuri cuvintele 
puține, dar grele de înțele
suri: „Pe-aici nu se trece!" 

Ceea ce vreau deci să 
subliniez este faptul că toți 
cei care atunci, în vara lui 
1944, au fost surprinși de 
evenimentele din România, 
cei cărora li s-a părut că 
insurecția românească a 
fost „un trăznet din senin" 
nu cunoșteau poporul ro
mân, nu știau cit de adîn- 
că este setea sa de liber
tate, cită putere de sacrifi
ciu sălășluiește în sine spre 
a o pune toată în slujba 
neatirnării sale și a pămîn- 
tului străbun. Nu cunoș
teau aceștia slăvitele tradi
ții de luptă pentru liberta
te și independență ale po
porului român — pentru a 
folosi inspiratele cuvinte 
ale unui document comu
nist din perioada interbe
lică —, ce mari și dîrze bă
tălii purtaseră de-a lungul 
anilor forțele democratice, 
progresiste românești îm-

ment la cartea de istorie. 
Stă scris in filele ei, cu pu
terea marilor adevăruri, că 
partidul a fost forța politi
că vie, care, cu exemplară 
consecvență, a demascat e- 
sența antinațională a fas
cismului. primejdia pe care 
o reprezenta pentru ^inde
pendența și integritatea pa
triei ; că partidul a chemat 
Ja unirea tuturor forțelor 
antifasciste, spre a înălța 
un puternic zăgaz în calea 
ascensiunii lui la putere ; 
că partidul a fost nucleul 
catalizator al unor mari și 
viguroase demonstrații an
tifasciste și antirăzboinice. 
Ridicarea ca un singur om 
a întregului popor la luptă 
armată împotriva hitleris- 
mului. așa cum a chemat 
partidul, reprezenta expre
sia cea mai concludentă a 
stării de spirit antifasciste 
a poporului român, dovada 
cea mai grăitoare că che
mările partidului, cuvîntul 
său ardent au fost însușite 
de masele largi. Ca un mo
ment memorabil al luptei 
antifasciste din perioada in
terbelică rămine marea de
monstrație de la 1 Mai 1939. 
acțiune muncitorească de 
amplă rezonanță europea
nă și una din cele mai pu-

face că Ia I Mai 1939 în să
lile de întrunire, pe întreg 
traseul demonstrațiilor s-au 
făcut auzite răspicat lozin
cile partidului nostru co
munist, izvprîte din co
mandamentele majore ale 
acelui moment : „Jos fas
cismul", „Jos agresorul 
hitlerist", „Vrem România 
liberă și independentă". 
Cuvîntul partidului a con
tinuat să se facă auzit 
și în anii grei ai dictaturii 
militare-fascisțe, cerind 
fiecărui cetățean al țării să 
gindească cu maximă răs
pundere la viitorul aceste
ia, să adopte singura atitu
dine compatibilă cu situa
ția de atunci — rezistența, 
acțiunea hotărîtă împotriva 
mașinii de război fasciste.

— Intr-adevăr, ne spune 
colonel dr. Al. Gh. Savu, 
partidul s-a adresat conti
nuu poporului. Cercetătorii 
epocii au stabilit astfel că 
în perioada septembrie 
1940 — august 1944 au fost 
editate peste 30 de gazete 
centrale și regionale și 111 
titluri de materiale de pro
pagandă. Chemînd la re
zistență împotriva fascis
mului, partidul comunist 
s-a situat el însuși în frun
tea mișcării de rezistență.

Căci inițiativa și fapta co
munistă au fost la izvorul 
zecilor de acțiuni greviste 
din acei ani, al actelor de 
sabotaj, al luptei detașa
mentelor de partizani, al 
creării și echipării forma
țiunilor patriotice de luptă.

Și tot partidul are meri
tul uriaș de a fi fost iniția
torul și înfăptuitorul coali
ției naționale a tuturor 
forțelor antifasciste ; o în
făptuire despre ale cărei 
dimensiuni depun mărturie 
grăitoare nu numai docu
mentele programatice ale 
partidului, ci și zecile de 
scrisori adresate celorlalte 
formațiuni politice, nenu
măratele contacte ale re
prezentanților săi cu diverși 
lideri politici. Prin în
treagă această uriașă acti
vitate propagandistică și po- 
litico-organîzatorică, parti
dul comunist a dat o 
dată mai mult măsura 
înaltului său patriotism, a 
răspunderii sale față de 
destinele poporului, de- 
monstrînd cu proba de foc 
a faptei ceea ce, ca un a- 
devărat legămînt, se afir
mase cu ani înainte intr-un 
remarcabil document de 
partid : noi, comuniștii, 
care iubim fierbinte po
porul român și pe care nu 
vrem să-l vedem asuprit și 
robit, vom ști să stăm pină 
la capăt in fruntea luptei 
sale de eliberare.

Tovarășul Anton Marin 
era în august 1944 coman
dant al Centrului de in
strucție al aeronauticii de 
la Pipera. „Zona de .nord a 
Capitalei, în care ne aflam 
— își amintește el — era 
impinzită de numeroase 
unități și subunități hitle- 
riste și era clar că ele vor 
încerca să pătrundă în Ca
pitală. Pentru aceasta însă 
era necesar să treacă peste 
noi. Au cerut să lupte toți 
cei ce se aflau în zonă, con- 
știenți că fiecare trebuie să 
fie atunci un soldat al pa
triei. Mi-amintesc că 50 
dintre-- membrii echipelor 
noastre de cazarmare. alcă
tuite din meseriași, aproape 
toți in vîrstă, au intrat in 
luptă fără să-i solicite ni
meni ; ne-am trezit cu ei 
în linia intii, pe caro n-au 
mai părăsit-o pină la în
cheierea operațiunilor. Ase
menea episoade au fost 
numeroase în acele zile, 
arătîndu-ne nouă că lupta 
pe care o purtam era 
dreaptă, că acțiunea noas
tră răspundea întru totul 
vrerii întregului, popor. 
Ziua cea mâl lungă pentru 
noi a fost ziua de 25 au
gust 1944, cînd intr-un in
terval de cîteva ore forțele 
hitleriste au lansat cinci 
atacuri împotriva noastră. 
La rîndu-ne, am contraata
cat tot de atîtea ori, respin- 
gîndu-le“. Nici pe la Pipera, 
ca dealtfel prin nici o altă 
„poartă" a orașului, inami
cul nu a putut pătrunde în 

-Capitală.
Tovarășul Ioan Dobocan 

era pe atunci membru al 
Comandamentului forma
țiunilor patriotice de luptă 
al Capitalei și, in seara lui 
23 August, primise sarci
na de a anunța pe secreta
rii celulelor de partid de 
la „Vulcan", „Leonida", 
„Ford", „Metaloglobus", 
„Distribuția" și' altele că a 
doua zi dimineața membrii 
formațiunilor patriotice de 
luptă trebuiau să se pre
zinte pe aleea Eliza Fili- 
pescu.

— Mi s-a umplut inima 
de bucurie, povestește el,

28 august 1944. Se întorc in Capitală bravii ostași ce au 
la nord de București

forțele hitleriste

cînd ajuns pe strada amin
tită am văzut adunați mii 
și mii de muncitori de la 
toate marile întreprinderi 
ale Capitalei, cerind cu in- 
suffețjre arme. încă o dată 
se dovedea inalta răspun
dere a muncitorimii față 
de destinele .patriei aflate 
la un ceas de . cumpănă a 
existenței sale, puternica 
stare de spirit antifascistă 
care domnea în rîndurile 
ei. La Băneasa și Pipera, 
la Școala superioară de 
război, la Misiunea aero
nautică germană, în atîtea 
și atîtea alte locuri, acolo 
unde a ’fost nevoie de ho- 
tărîre și acțiune energică 
muncitorii s-au aflat la 
posturile lor de luptă. Din 
această atitudine hotărîtă 
a muncitorimii am înțeles 
cu deosebită limpezime 
faptul că un destin nou 
avea să fie croit patriei, că 
acest popor ridicat, ca un 
singur om, la luptă nu va 
mai admite ca vechile stări 
de lucruri din România

șters toate din minte. Două 
lucruri nu se pot șterge 
însă cit voi trăi. întii, la
crimile de recunoștință de 
pe obrajii locuitorilor din 
așezările noastre, ca și din 
cele ungare și cehoslovace 
eliberate, și lumina bucu
riei din ochii lor. Ele dă
deau cel mai exact măsu. a 
măreției gestului nostru — 
de a participa la infrînge- 
rea fascismului. O dată 
mai mult m-ăm simțit 
mîndru că sînt român, fiul, 
adică, al unui popor care 
n-a asuprit niciodată pe 
nimeni, dar este capabil să 
se jertfească pentru eli
berarea altor popoare.

Ăl doilea fapt — ce mi 
s-a întipărit adine în min
te *— s-a petrecut undeva 
lingă un sătuc cehoslovac. 
Fuseseră acolo lupte grele, 
poziția trecuse dintr-o mină 
în alta de mai multe ori. 
După încetarea luptei am 
privit falnica pădure care 
existase cu cîteva zile îna
inte. Nu mai erau din ea

au urmat lui august 1944 
au fost cele mai dense in 
întîmplări din viața mea. 
Timpul ni-1 împărțeam 
între lucrările de refacere 
a uzinei (distrusă parțial 
de bombardamente), pro
ducție și4 demonstrațiile ce 
se țineau lanț. Am citit 
mai tîrziu undeva că am 
dat în perioada de după 
23 August producții mai 
mari cu circa 190—220 la 
sută față de anii dictaturii 
antonesciene, deși atunci 
uzina fusese militarizată. 
Aceasta pentru că știam că, 
acum, producția era desti
nată frontului antihitlerist, 
unde singerau părinții ori 
frații noștri. Am participat 
la demonstrația din Piața 
Palatului din. 24 februarie 
1945, cînd s-a tras in noi, 
am fost și Ia 6 Martie, salu- 
tînd formarea guvernului 
dr. Petru Groza. Dar bă
tălia' nu era ciștigată decit 
pe tărîni politic, trebuia 
să izbîndim și pe teren e- 
conomic. Trebuia să înfrîn-

anului 1944. Ostași romani în luptele pentru eliberarea Ungariei

E ziua cea înaltă din August o triremă 
Ce-a izbutit furtuna s-o despice,
E aurul din mările de spice 
Și e simbolul tutelar din stemă

E ziua unui soare anume zămislit
De aprigi luptători in miez de noapte : 
Puternic astru al sublimei fapte 
Urcînd în vremea noastră spre zenit.

Deasupra țării arcuri semețe se deschid, 
Și astăzi, sub boltirea lor senină,

înalta zi de August----------------
Se-nalță mindră floarea de lumină 
Sădită-n fiecare de Partid.

A fost nevoie, ca pe-un cîmp arid, 
De ploaia care farmecă ovăzul, 
Și-a încolțit, din nou, în iris, văzul — 
S-a prăbușit schiloada lume-n vid.
Cînd e unit poporul nu poate fi invins : 
Inele de logodnă din lanțuri ne-am făcut, 
Stindardul Libertății ne e statornic scut 
Și-a renăscut iubirea sub roșul lui aprins.

Virgil TEODORESCU

***
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burgheză ,șă mai dureze.
...Viitorul) avea să le dea 

dreptate celor ce gindeau 
astfel. j.

...Dumitru Stanică a fost 
unul din cei aproape 
540 000 de ostași români 
care, 'vreme de aproape 9 
luni de zile, s-au aflat in 
încleștare cu dușmanul. 
Drumul său de luptă a în
ceput la Constanța, unde 
soldații români au respins 
încercările dușmanului de 
avpătrunde în oraș, a con
tinuat la Iernut, la Apahi- 
da și Cărei (in Transil
vania), la Nyregihăză și 
Szerencs (în Ungaria), la 
Roznavă și Banska Bystri
ca (în Cehoslovacia). A 
comandat, sergent fiind, 
grupe și plutoane, dar a 
comandat și companii a- 
tunci cinci împrejurările au 
cerut-o. A fost răsplătit cu 
„Virtutea militară" (clasele 
I și II). Dar nu despre fap
tele de bravură penttu 
care i-au fost acordate ne 
vorbește acum.

— Multe și mari greutăți 
am fost nevoiți a birui noi 
în acest război. Dar s-au

decit trunchiuri schiloade 
și negre de copaci. Iar in
tre ele gropi și noroaie. Și 
m-am gîndit cum ar fi ară
tat satul meu din România 
fără pădurea lingă care 
copilărisem și crescusem; 
Mi-am zis atunci că tre
buie să sfîrșim cit mai re
pede cu nazismul și apoi 
noi toți, oamenii acestei 
lumi, să facem în așa fel 
incit să nu mai fie nicio
dată prăpădul războaielor.

...în vreme ce Dumitru 
Stanică lupta și sîngera pe 
frontul antihitlerist, in țară . 
exista un alt front, în 
„tranșeele" căruia se în
fruntau forțele politice, in 
frunte cu comuniștii, ce se 
pronunțau pentru înainta
rea țării pe făgașul deschis 
la 23 August 1944, și forțe
le ce încercau să salveze 
stările de lucruri de dina
inte de anul 1938. In au
gust 1944, Gheorghe Aure
lian abia iși terminase u- 
cenicia în secția de repa
rat locomotive a uzinelor 
„Lemaitre". Iși amintește:

— Zilele și lunile care

gem sabotajul , reacțiunii ; 
mi-amintesc că pe unul 
din directori l-au alungat 
muncitorii deoarece făcuse 
mari greutăți în aprovizio
narea cu materiale. Ime
diat după 23 August ne 
creasem un comitet de fa
brică, în care intraseră cei 
mai conștienți, cei mai 
dirji muncitori. încet-încet, 
comitetul a ajuns să con
ducă efectiv treburile pro
ducției. Era preludiul a ceea 
ce avea să se întimple la 
11 iunie 1948, cînd noi aveam 
să devenim stăpînii deplini 
ai uzinei.

...Da. 23 August 1944 a 
însemnat preludiul, a fost 
începutul pentru toate ma
rile transformări revoluți
onare din acești 38 de ani. 
Pe drumul deschis atunci 
am pășit și pășim, pe dru
mul deschis atunci urcăm 
spre ziua luminoasă de 

.miine a patriei. Conduși 
de partid, urmînd cu 
credere partidul.

Anchetă realizată
Silviu ACHIM

în

de

tău nimb 
libertatea.

Sub fald tricolor
Victor TULBURE

August, suprem anotimp, 
iarăși ne bucuri cetatea !
Sub purpuriul 
cîntă din zori
Tu, pe o gură 
ctitor de viață 
vii împlinire să 
roadele muncii
Vino, scriind cu azur 
bolta, ca-n zările-i toate 
pacea să prindă contur 
și pe pămînt să se-arate.
August, sub fald tricolor, 
lauri ți-așternem în cale. 
Du-ne-n sublim viitor 
patria gloriei tale !

de rai, 
și faur, 
dai 
de aur.

Pămînt românesc
BARTIS Ferenc

Pămînt natal,in tine-r.tiiul soare 
eu l-am văzut sub Ceruri românești. 
La sînul maicii mele iubitoare 
m-au legănat străbunele-ți povești 
Mi-ai dăruit priveliștile toate 
din zorii primei mele dimineți, 
pămînt natal, cu plaiuri fermecate, 
nestinsă vatra mea de frumuseți I 
Din negrii bulgări ai țărînii tale 
mi-așterni pe masă rumenele pîini. 
E seva ta în vinul din pocale 
și-n unda răcoroaselor fîntîni.
Cu cîntece mi-ai alintat auzul 
pe glia-nsîngerată de martiri
pe-al căror somn dă freamăt cucuruzul 
și se înalță noile zidiri
cu turle mari pe-al căror vîrf străluce 
o stea ce-ndeamnă un întreg popor 
în libertate, pe un drum ce duce, 
podit cu marmură, spre viitor. 
Se nasc în tine cîntecele noastre. 
De n-ar fi ele, am pieri și noi. 
Dar ele sînt și se-avîntă-n astre 
și ne insuflă fapte de eroi.
Pămînt natal, a ta e biruința ! 
Sînt toate inimile noastre vii 
în tine ne-ntrupăm noi și ființa 
și dăinuim ca stînca-n veșnicii. 

Ca omul pentru
oameni om să fie

Franz STORCH
Oricine-n frunte vrea mereu să-I vadă 
pe cel ce-i dă a-ncrederii tărie 
ca-n neîncredere să nu se-ncreădă 
și omul pentru oameni om să fie. 
Oricine vre> să aibă demnitatea 
dreptății celui ce cu omenie, 
nedreptățește numai nedreptatea 
ca omul pentru oameni om să fie. 
Oricine vrea să cînte proslăvirea 
celui ce-și urcă fapta-n măreție 
dar știe să-njosească înjosirea 
ca omul pentru oameni om să fie.
Oricine vrea oricînd să-i fie frate 
celui ce-nrruntă neagra silnicie 
și pune libertatea-n libertate 
ca omul pentru oameni om să fie. 
Oricine soarta vrea să și-o împartă 
cu cel ce-n lume pacea o învie 
și-n veci războiului război îi poartă 
ca omul pentru oameni om să fie.

In românește de Victor TULBURE

cinema
E3 întîlnlrea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 20,45. 
£y Un om trăind in viitor — 17,45; 
19,45; Program de desene animate în 
premieră — 9,15; 10,45; 12,30; 14,15; 16: 
DOINA (16 35 38). •
$ Ultimul cartuș: AURORA (35 04 66) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.

Nea Marin miliardar: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17; 19,30.
E3 Acțiunea „Cobra": DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
13 Păcală: COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
12,30: 16; 19.
K Filiera: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13; 15,45; 18; 20.

Pe aici nu se trece: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
0 De trei ori despre dragoste: CEN
TRAL (14 12 24) —.9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
E Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună" — 15,30; 17,45; 20; Aven
turi in Marea Nordului — 9; 11; 13,15: 
TIMPURI NOI (15 6110).
K Mephisto: POPULAR (35 15 17) — 
15,30; 19.
»3 Teheran ’43: GRI VITA (17 08 58) — 
9; 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 
12,15: 16; 19,15.
F! Aii Baba și cei 40 de hoți: VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.

B Vasili și Vasilisa — 15,30; Soarele 
alb al pustiului — 17,30; 19,30: VIITO
RUL (11 48 03).
H Călăreții nocturni: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 18,45.
E Găinușa de aur: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
K Fericire de țigan: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Acel blestemat tren blindat: SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45.
■ Bunul meu vecin Sam: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19, COTRO-
CENI (49 48 48) — 14,30; 17; 19,30.
B Colosul din Rhodos: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 16; 19.
B Acei oameni minunați și mași
nile lor zburătoare: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,30, DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
D o fată fericită: FEROVIAR (50 51 40) 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină —
20.45, GRĂDINA BUZEȘTI (50 43 58) —
20.45.
H Provocarea dragonului: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, CULTURAL (83 50 13) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; J8; 20. 
B Safari Express: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, ARENELE ROMANE (41 15 36)
— 20,30.

S3 Sphinx: .GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA GLORIA (47 46 75) — 
20,45.
■ Mireasa cu vălul negru: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Trei oameni periculoși: PACEA 
(60 30 85) — 14; 16; 18; 20.
B Apașii: GRĂDINA FESTIVAL
(15 63 34) — 20,45.
B Atac împotriva lui Rommel: PARC 
HOTEL (17 0 8 58) — 21.
0 Pilot de formula 1: GRADINA TO
MIS (21 49 46) — 20,30.
B Dictatorul: GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.

Luni 23 șl marți 24 august
■ întîlnlrea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9 ; 11,15; 13,36; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Trandafirul galben: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 16; 18; 20.
E Un echipaj pentru Singapore: CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
S Păcală: MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
0 Nea Mărîn miliardar: PACEA 
<60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Ultimul cartuș: ARTA (213186) — 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 13; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
n Waterloo: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19.
B 23 aug. Pc aici nu se trece — 9; 
12; 16; 19; 24 august: Serata — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20: CAPITOL
(16 29 17).

B Un comisar acuză: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Un om trăind în viitor: Nicolae 
Titulescu — 17,45; 20; Aventuri in 
Marea Nordului — 9; 11; 13,15; 15,30: 
TIMPURI NOI (15 6110).
0 Două semnale lungi în ceață: FES
TIVAL (15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
B Colonia: VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
B Trei tineri: CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Teheran ’43: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 12; 16; 19.
B Aii Baba și cei 40 de hoți: AURO
RA (35 04 66) — 9; 12,15; 16; 19, GIU
LEȘTI (17 55 46) - 9,30; 12,30; 16; 19. 
B Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună" — 9,15; 11; 12,45; 14,30;
Julia — 16,15; 18,45: DOINA (16 35 38). 
B Fii bărbatul meu: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Călăreții nocturni: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B De trei ori despre dragoste: VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Colosul din Rhodos: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 16; 19.
B Yankeii: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
B O fată fericită; COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
B Safari Express: CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Atac împotriva lui Rommel: DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GRADINA ARTA (21 31 86) — 
20,30.

B Acel blestemat tren blindat: SCA
LA (11 03 72) — 9 ; 11,15; 13,3015,45; 
18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la, grădină — 20,45.
B Provocarea dragonului: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20, GRADINA BUZEȘTI 
(50 43 58) — 20,45.
B Numele meu e iubire: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
S3 Sphinx: LIRA (317171) — 15.30; 
18; 20, la grădină — 20,45, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
la grădină — 20,30.
E3 Contrabandiștii din Santa Lucia: 
MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
B Bunul meu vecin Sam: POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 19, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
B Apașii: GRADINA CAPITOL
(16 29 17) — 20,30.
E Toate mi se intîmplă numai mie: 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.
S3 Trei oameni periculoși: PARC” 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.

B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român): 
Spectacol de sunet și lumină „Coloa
na infinită" urmat de concertul or
chestrei „Quodlibet Musicum". Diri
jor și solist: Aurelian Octav Popa 
— 20.
S3 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio): Cinci romane de amor — 19.
B Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 17; 20; (grădina 
Batiștei): Funcționarul de la Dome
nii — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70); 
Somnoroasa aventură — 18,30.

Luni 23 august
S Teatrul național <14 7171, sala 
mică): Comedie de modă veche — 
19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.

teatre
S3 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Comedie de modă veche — 
19,30.

Marți 24 august
B Filarmonica „George Enescu* 
(16 00 60, rotonda Atenului Român): 
Spectacol de sunet și lumină 
„Haydn 250" urmat de concertul or
chestrei „Quodlibet Musicum", dirijor 
și solist : Aurelian Octav Popa — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Majestic): Cinci romane de amor — 
19,30.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba

tiștei) : Funcționarul de Ia Domenii 
—■ 20.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la Arenele Romane): Varie
tăți — 19,30.
K Teatrul evreiesc de Stat (20 39 70): 
Somnoroasa aventură •— 18,30.

expoziții î
B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România: „între norma cla
sică și inspirația romantică" — ex
poziția Th. Aman, I. Georgescu, St. 
Ionescu Valbudea.
B Muzeul colecțiilor: Desene de Th. 
Pallady.
B Sălile Dalles: expoziția retrospec
tivă Nicolae Polidor, acuarelă ; expo
ziția Emilia Dumitrescu, pictură și 
grafică.
O Sala Arghezi: expoziție de grafică 
contemporană românească.
KS Galeria Simeza: sculptură mică.
£3 Galeria Galateea: Eugenia Barac- 
Enescu, sticlă.
B Galeria Eforie: Constantin Radin- 
schi, grafică.
ES Galeria municipiului București: ar
tiști plastici amatori, Iaureați ai Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei": Emil Pavelescu, Viorica Onișor, 
Anton Slijevschi.
0 Galeria „Cenaclu" (la Hanul cu 
tei) : Răzvan Paul Mihăescu, desen.
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^23 AUGUST ?. 1
DEPUNEM DE COROANE CO PRILEJUI ANIVERSĂRII IEI DE 23 AUGUST

Unifi / pe un
Stau în fața unor munți 

pe care plutesc coroanele 
efemere ale unor nouri. To
tul respiră un aer de vacan
ță. Jos, Prahova curge mai 
puțin agitat ca în urmă cu 
două săptămîni. Soarele s-a 
îndurat de noi șl a mai în
călzit iarba crescută nebu
nește în jur. Am venit cu 
o mașină între două cate
drale de porumb falnic ce 
promit.o recoltă record. Un 
grup de femei îmi aminteș
te că ogorul cere o atenție 
repetată chiar dacă văpaia 
sufocantă te cheamă mai 
degrabă la umbră. Țarini 
abia arate, după ce griul a . 
fost strîns și depus în niște 
silozuri, dau peisajului o 
varietate ciudată. Acum 
cîteva zile am alergat pînă 
la Costinești, pescarii în 
bărcile lor trăgeau cu sîrg 
plasele pline de rodul mă
rii și totul arăta pașnic. 
Uitasem comunicatele de la 
Beirut cu cruzimea cifrelor 
lor ; în drum am revăzut 
coloana fără sfîrșit a cami
oanelor ce cară undeva mii 
de tone de pămînt. Canalul 
Dunăre-Marea Neagră a 
căpătat un contur ferm. 
Medgidia visează să „fie, și 
este zic eu, de pe acum, un 
port. Orașul piersicilor are 
o nacelă- de praf deasupra ; 
unde sunt turmele melan
colice de acum vreo 30 de 
ani și pacea aceea parfu
mată cînd, cu un prieten, 
desghiocam sîmburi de cai
să, realizînd ce înseamnă un 
„oraș patriarhal", cum scria 
romancierul. Muzică mili
tară, plimbarea de la ora 
18 pe un bulevard îngust, 
minarete pitice, înghețată"' 
roz, fete în șorțuri albastre 
de eleve. Cam atît...

Ceva a schimbat viața 
oastră. O inerție păgubi
se, poate plină de far

mec a dispărut și în locul 
ei a apărut un patos indus
trial, vestit de înaltele

turnuri de furnale și com
binate. Pe lingă Rîmnicu 
Vîlcea și pe la Brazi nu 
mai miroase doar a pară 
pergamută, ci a chimie. A- 
cest freamăt industrial îmi 
dă nu știu ce mîndrie. Mă 
întîlnesc în drumurile mele 
cu uriași mastodonți ce vin 
de undeva din cimpuri ne
știute, împodobite cu mus
tăți de grîu retezat. Au ceva 
de pahiderme sus în cabi
nele vopsite cu miniu roșu 
ca să fie văzute de departe, 
somnolează niște băieți cu

cuințe și din chirpiciul tra
dițional n-au rămas dacît 
gardurile date cu var ca să 
ascundă lutul de altădată. 
Betoniere, concasoare mes
tecă nisip, piatră și apă. îl 
toarnă in cupe aeriene, pe 
schele se aud strigăte, 
spectacolul e grandios. Mer
geți oriunde in România și 
o să auziți același scrîșnet 
de macarale care lasă în 
urmă cartiere întregi, con
struite pe verticală. Magis
trale taie vechi coșmelii, 
canalizări uriașe pe mii de

Eugen BARBU

basc ciuruit. Sunt vechi cio
bani sau fii de oieri care au 
„învățat tehnica" și umblă 
în mașini ca intr-un raft 
familiar. Dacă te apropii 
de Constanta ai impresia că 
intri în Madrid (pentru cei 
ce au văzut Madridul). Nu 
mai există casele acelea 
turtite, acoperite cu stuf, 
peste podul cel nou care 
traversează Dunărea s-a 
ispat un tinut mirific, ver
de, cu țișnitori (nicăieri iri
garea ogoarelor nu mi s-a 
părut mai insistentă ca 
aici). Cu un sfert de secol 
în urmă aici începea un 
Bărăgan al ciulinilor, eu 
l-am apucat, poate era pi
toresc, dar, vai, intrai în- 
tr-un tărîm literar în care 
nu prea ți-ar fi ars să tră
iești. Portul cel mai faimos 
al Mării Negre e dominat 
de o pădure de macarale. 
Berzele metalice ciugulesc 
ceva din calele vapoarelor. 
Dacă mergi mai departe 
spre Doi Mai, Unde nu se 
găseau decît guvizi sau sta
vrizi cu numai zece ani în 
urmă, ai să auzi acel halou 
sonor al unui șantier nautic 
în plină construcție. Au a- 
părut diguri, cartiere de lo-

kilometri. Despre Metrou 
ce să mai vorbesc, lîngă A- 
cademia „Ștefan Gheor
ghiu" parcă s-ar ridica o 
Maracană de beton, pămîn- 
tul e scormonit, tăiat, arun
cat afară. Dîmbovița, noas
tră a rămas o caricatură de 
apă, cu malurile ei roman
tice. Curînd. vom aduce Ar
geșul în București. Parcă 
această Capitală mai poți 
s-o recunoști ? Am locuit 
33 de ani pe lîngă Filantro
pia care era o uliță neferi
cită, cu dughene de trei 
parale, acum strada vechi
lor mele plimbări e un bu
levard semeț și spre Turda 
cineva a croit un altul, 
străjuit de clădiri pe care 
au apărut, odată cu balcoa
nele, . și familiarele rufe 
puse la uscat, semn că a- 
colo s-au și mutat niște oa
meni. Podul Grant e tocat 
mărunt la fier vechi ; i-au 
luat locul niște sprîncene 
de beton în stilul Autostra- 
dei Del Sol.

Nu știu ce-o mai fi pe 
la Reșița și pe la Hunedoa
ra, locurile unde mi-am fă
cut ucenicia de reporter, 
dar unele Jurnale TV îmi 
arată că și pe acolo oame

nii nu au stat cu mîinile 
încrucișate. Anul trecut 
m-am trezit pe un drum 
aerian care îmi arăta Țara 
de Ia 2 000 de metri înălți
me, Transfăgărășanul : ser
pentine, prăpăstii, viaducte, 
un măreț spectacol 1 Am 
văzut hidrocentrale în A- 
merica și în Japonia, nu 
erau cu nimic mai grandi
oase ca Porțile de Fier sau 
salbele hidraulice ale Oltu
lui. Cită energie omeneas
că, cîtă sudoare, cîte eroice 
fapte omenești 1 Șantiere, 
mii de șantiere pe tot cu
prinsul acestei țări „înapo
iate", de altădată. Milioane 
de oameni care au de lu
cru, ce și-au ridicat un că
min. au învățat, au cules 
roadele unor nopți de ne
somn în toți acești ani...

O gîndire grandioasă, o 
forță uriașă au minat acest 
popor spre nou destin. Cite 
recolte au intrat in zidurile 
orașelor noastre ? Cît aur 
au costat fabricile ce ne 
furnizează uneltele cu care 
facem .altele ? Cît petrol a 
curs în conducte pentru a 
lumina noile cartiere ale 
unor urbe părăsite de no
roc ? N-o să spun că trăim 
ca 'în Rai, n-o să spun că 
nu s-au făcut și greșeli 
care ne-au costat destul ; 
n-o să spun că nu mai 
avem nimic de înfăptuit ! 
Dar mai seamănă România 
acestor ani cu ceea ce .am 
moștenit la 23 August 1944? 
Clevetitorii pot să ne căi
neze cît vor. I-aș invita să 
vină să privească pămîntul 
pe care l-am hrănit cu su
doare, pe care l-am însă- 
mînțat cu o gîndire nouă, 
și-atunci am mai putea să 
stăm de vorbă...

Un Partid, un Conducă
tor, un Popor care merg 
uniți pe un drum glorios, 
un drum eroic cu adevărat.

la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism (stingă) La Monumentul eroilor patriei (dreapta)

In Capitală au avut loc, sîmbătă 
dimineața, solemnități in cadrul 
cărora, cu prilejul ’celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistâ, au fost depuse co
roane de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, Monu
mentul eroilor patriei și Monumen
tul eroilor sovietici.

La solemnități au participat to
varășii : Emil Bobu, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina
Găinușe, Gheorghe Pană, Miu
Dobrescu, Petru Enache și Constantin 
Olteanu, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali activi și în re
zervă, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, dele
gații ale oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, Ministerului Apă
rării Naționale și Ministerului de 
Interne, Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului, popular munici
pal, Comitetului foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, precum și din partea unor 
întreprinderi bucureștene.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

Companii formate din militari ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei, aliniate pe platourile 
monumentelor, au prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Droz

denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei, au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii So
cialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

în încheierea solemnităților s-a 
primit defilarea companiilor de 
onoare.

★
în aceeași zi au fost depuse co

roane de flori la Cimitirul militarilor 
britanici căzuți pe teritoriul țării 
noastre în lupta împotriva fascis
mului, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Ministerului 
Apărării Naționale și Consiliului 
popular al municipiului București.

Un grup de pionieri au depus jerbe 
de flori.

La solemnitate au participat to
varășii : Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Silviu Curticeanu, secretar, preziden

țial și al Consiliului de Stat, Emilia 
Sonea, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Stefan Bârceri, vice
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București,, generali și 
ofițeri superiori, alte persoane ofi
ciale.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

Au fost de față Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai ambasadei.

O companie militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Marii Britanii și Republicii So
cialiste România. în încheierea 
solemnității, asistența a primit de
filarea companiei militare.

★
Cu aceiași prilej, sîmbătă- au mal 

fost depuse coroane și jerbe de flori 
la monumente și cimitire ale eroilor 
români din Capitală și din alte 
localități din țară, precum și la mo
numente și cimitire ale eroilor sovie
tici căzuți în lupta împotriva fas
cismului pe teritoriul României.

(Agerpres)

Istoria noastră
Istoria actului de Ia 23 

August 1944 se află în plină 
desfășurare ; o țară în
treagă amplifică, rezonant 
și tulburător, acordurile 
solemne ale clipei care, în 
urmă cu 38 de ani. venea 
să facă dreptate unui po
por față de care istoria lui 
milenară rămăsese atît de 
datoare. începea o nouă 
istorie pe care, cu temei și 
mîndrie, românii o constru
iau în sfîrșit pentru ei și 
puteau să o numească „a 
noastră".

Paradoxal, dar numai a- 
parent paradoxal. îndepăr
tarea în timp de clipa isto
rică a actului eliberator 
face și mai .pregnantă acea 
ecuație politică din August 
’44 în stare să determine 
un proces transformator 
fără precedent, angajînd in 
reacția lui explozivă dina
mica unei societăți ce pă
rea definitiv sortită să fur
nizeze subiectele unei lite
raturi care făcuse celebră 
metafora „locurilor unde nu 
se întimpla niciodată ni- 
■"hic".

Propunîndu-mi să scriu 
aceste însemnări în ajunul 
sărbătorii fundamentale a 
istoriei noi a României, am 
plecat ca de obicei în ase
menea împrejurări într-o 
călătorie prin țară și am 
ales intenționat drumurile 
care înscriu în geografia 
lor măcar o parte din va
tra Transilvaniei, amintin- 
du-mi cum am citit, cu cîtă 
tulburare și podidit de la
crimi, pe o placă atît de 
cuminte a unei clădiri bă- 
trîne din Abrud, inscripția 
ce sigur mă va urmări me
reu : „Aici a trăit și a a- 
flat moarte de martir pre
fectul moților Dobra". Ce 
comentariu ar mai putea 
adăuga ceva și cu ce suflet, 
și cu ce talent, astfel încît 
să se poată înțelege că ar 
mai fi nevoie de el spre a 
se lumina înțelesul cutre
murător al puținelor cu
vinte înștiințînd despre

cumplita moarte a unui 
erou al luptei românești 
pentru dreptate, pentru li
bertate, pentru neatîrnare, 
pentru mai bine ?

Mi s-a părut că vatra asta 
de țară e, ea singură, în 
puterea de a ne face nouă 
tuturor și mai vie însem
nătatea ecuației politice 
concepută la 23 August de 
comuniști, matematicienii 
de geniu ai noii istorii, și 
semnificația actului căruia 
pentru imediata lui conso
lidare i-au urmat eroicele 
jertfe ale poporului care, în 
blinda toamnă a lui 1944, a 
făcut din lozinca „Totul 
pentru front, totul pentru

o minune izvorăște din 
ecuația comunistă a actu
lui de Ia 23 August.

Drumul urcă vesel spre 
Ardeal și ziua de lumină 
proiectează turnurile cetă
ții Sibiului pe un cer de 
smaragd. Sibiul e azi ora- , 
șui medieval spre care ne 
îndreptăm pfivirile.cn ad
mirație pentru trecutul lui. 
dc civilizație cu care ne 
mîndrim, dar și orașul mo
dern și trebuie spus' că a- 
cesta e de fapt azi marele 
oraș. Nu sute de blocări, nu 
mii de blocuri, nu zeci de 
fabrici și uzine, nu auto
străzi, nu bulevardele noi, 
nimic din toate acestea

tății unde va fi stat închis 
Horia m-a făcut să o înțe
leg ca pe o vamă pe care 
a trebuiț să o plătim isto
riei pentru lumina augus
tului de azi.

Mă opresc, aici, invitîn- 
du-vă — ca și altădată — 
să faceți singuri, fiecare în 
vatra dumneavoastră de. 
țară, drumul în .timp pe care 
am încercat să-l sugerez 
eu, acum, aici, și. să puneți 
cu liniște și cu dreptate față 
în față trecutul istoric cu 
ziua pe care o trăim.

Sigur, n-ar fi folositor 
ca, prevalindu-ne de fap
tul că ne aflăm la o sărbă
toare, să nu vedem cu ochi

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

Dinu SĂRARU

victorie !“ singura rațiune 
de a exista.

Am intrat în Ardeal prin 
poarta olteană a Turnului 
Roșu, cu cei aproape 2 000 
de ani vechime, după ce 
străbătusem, sînt azi con
vins, cea mai frumoasă lu
crare rutieră a țării, Valea 
Oltului, așa cum se prefi
gurează ea astăzi, ieșind 
din salba de lacuri ca un 
lanț de oglinzi a hidrocen
tralelor. Ce sînt toate aces
tea, îmi spuneam, decît re
verberația materială a ac
tului din August 1944, de- 
cit, așa cum ziceam la în
ceput, amplificarea rezo
nantă, la scara unei țări în* 
tregi, a acestui act istoric?! 
Un viaduct de doi kilome
tri prin mijlocul Oltului, nu 
traversîndu-1, ci în lungul 
apelor lui negre și mereu 
nervoase e o operă arhitec
tonică și de construcție care 
ea singură ar merita un 
poem. Sper să citesc foarte 
curînd și placa pe care vor 
fi scrise numele autorilor, 
arhitectul și constructorul, 
dar nu voi putea să uit că 
ei sînt comuniștii și că 
ecuația structurii de rezis
tentă a acestui viaduct ca

dacă v-aș aminti nu v-ar 
spune mai mult decît știți. 
Ce mi se pare copleșitor 
este că orașul devenit cen
tru universitar, cu o indus
trie de prim rang, cu o a- 
glomerare umană trepidantă 
e azi un oraș european ; el 
nu mai este Sibiul din ini
ma Transilvaniei. Sibiul e 
azi unul din orașele euro
pene cu statut de persona
litate europeană. Iată și 
saltul : să avem răgazul să 
medităm asupra lui.

Și, acum, la Alba Iulia ex- 
plodînd spre înalturi sub 
imperiul vocației construc
tive a Evului socialist ro
mânesc. Nu vreau să evoc 
decît nava casei de cultură 
pe care orice director de 
teatru european și-ar dori-o 
drept sediu. La ora cînd mă 
oprisem in fața acestei per
le arhitecturale, vorbind cu 
atîta elocventă despre actul 
istoric de la 23 August, au 
început să bată clopotele 
unirii tuturor românilor. 
„Capitala reîntregirii nea
mului", Alba Iulia, era scăl
dată într-un soare de foc. 
Lumina lui punea o pecete 
nouă pe marile ansambluri 
arhitectonice și poarta ce-

lucid și lipsurile, și greută
țile, și erorile de măsură
toare, neîmplinirile care 
mai sînt și, așa cum știm , 
cu toții, unele dintre . ele 
încă vor mai fi. Nici Româ
nia n-a fost scutită de efec
tele crizei economice în 
care pînă la urmă lumea 
întreagă se zbate. Dar știm 
că noi sîntem datori să fa
cem ca viața noastră sa 
meargă și mai bine, așa 
cum am și fost învățați de 
comuniști, care comuniști 
tot noi sintem. Dar tot atît 
de nefolositor ar fi să nu 
privim cu privirile întregi 
și să nu vedem cu toată 
bucuria ce s-a făcut în 
țară, cît s-a clădit, cît a 
crescut nivelul de trai. A 
nu vedea cu toată clarita
tea ce s-a făcut in acești 38 
de ani în România, cît s-a 
făcut, cum a crescut in a- 
cești ani o țară fostă „emi
namente agricolă" și cunos
cută mai ales ca exporta
toare a griului unor^jămîn- 
turi arate cu plugul de 
lemn, doar cormana de
fier. înseamnă a nu vedea 
ce am făcut de fapt noi în
șine și adevărul e că opera 
acestor ani este una mărea
ță, rezultat al certitudinii 
viitorului, rezultat al cer
titudinii faptului că istoria 
care a început în august 
1944 e „a noastră".

Lu
(Urmare din pag. I)

Născută din seculară Sete de 
dreptare și libertate, ziua de 23 Au
gust stă, așa cum memorabil arăta 
secretarul general dl partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
temelia noii etape a istoriei pa
triei, in cursul căreia s-au împlinit 
cele mai scumpe idealuri ale po
porului român de egalitate socială, 
independență și suveranitate, de a- 
firmare plenară a geniului creator 
al națiunii. Intr-adevăr, de la înăl
țimea celor 38 de trepte pe care 
le-am urcat din acel eroic august 
1944 ne convingem că s-a realizat 
pe deplin tot ceea ce atunci părea 
doar vis cutezător. Țara, greu lovită 
de războiul și jaful hitlerist, trebuia 
reclădită. Și, in 38 de ani, nu numai 
că s-a refăcut tot ceea ce fusese 
distrus sau ruinat, dar s-au adău
gat patrimoniului nostru material 
și spiritual imense valori și frumu
seți. Socotind după creșterea pro
ducției industriale a țării, în 
România de azi se cuprind 50 de 
Românii ale anului 1938. Chipul 
așezărilor noastre este și el cu" de- 
săvirșire nou, imaginile paupere de 
altădată puțind fi aflate doar pe 
hîrtia îngălbenită de vreme a fo
tografiilor de epocă.

Năzuiam atunci Ia o societate a 
dreptății sociale, lipsită de exploa
tare și asuprire. Am făurit o socie
tate a oamenilor liberi, pe deplin 
egali în drepturi, proprietari și 
producători ai avuției naționale, be
neficiari a tot ceea ce rodește prin 
munca brațelor și silirița minții lor. 
Voiam ca toți fiii țării să se înal
țe la demnitatea de participanți ne-

mino a sa
mijlociți la conducerea destinelor ei. 
Și s-a creat, cu deosebire în ultimii 
17 arti, ce au urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, un cadru de
mocratic larg în care poporul elabo
rează și înfăptuiește politica de stat, 
fiind făurarul conștient al noului 
destin ..al patriei. Ținteam la așe
zarea țării la loc meritat și. demn 
în șiragul statelor lumii. Și avem 
bucuria și. mîndria legitimă de a 
constata că România de astăzi se 
bucură de un prestigiu fără pre
cedent, ca factor constructiv in 
viața internațională a lumii, ca 
promotor al marilor idealuri de 
poce, libertate și propășire ale po
poarelor.

Privim țara în cel de-al 38-lea 
august al libertății sale - o țară 
mîndră, puternică, respectată și 
admirată. Privim și ne pătrundem 
de marele adevăr că arhitectul a- 
cestor profunde transformări înnoi
toare, ăl tuturor înfăptuirilor din 
acești ani este Partidul Comunist 
Român. Cel care, dovedind, o dată 
mai mult, că nu are țel mai înalt 
decît binele țării, libertatea și dem
nitatea ei, a organizat și unit în 
jurul său, atunci în august ’44, ma
sele largi populare, conducîndu-le 
la realizarea mărețului act ce a 
salvat țara amenințată de o catas
trofă națională. Cel care, pe drumul 
deschis de august 1944, a condus 
poporul spre cucerirea întregii puteri 
politice și economice în stat, spre 
edificarea noii orînduiri socialiste; 
cel care în toți acești ani a fost au
tor al cutezătoarelor programe de 
dezvoltare ; cel care a fost forța vie 
ce a mobilizat la acțiune marile 
energii creatoare, uriașa putere 
constructivă a poporului. Cu deose-

z i
bire după cel de-al IX-lea Congres 
— de cînd în fruntea partidului și a 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, înflăcărat revoluționar și 
patriot comunist - partidul a pro
pulsat patria noastră în ritmuri 
accelerate pe calea progresului 
social-economic. De aceea, în 
acest al 38-lea august al nou
lui timp al patriei, nimic mai 
firesc și semnificativ nu ni se pare 
decît faptul că o realitate de esen
ță a societății noastre este unitatea 
strînsă, de neclintit a întregului po
por în jurul partidului și al marelui 
său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încrederea nețărmurită 
cu care toți cetățenii patriei, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, înfrățiți în muncă și in 
idealuri, urmează și înfăptuiesc po
litica partidului nostru.

August 1982. Țara întreagă are 
privirea îndreptată spre viitor. Cu 
încredere, cu viguros optimism. Cu 
certitudinea că planurile de con
tinuă dezvoltare a patriei socialis
te, ce ni le-am propus pentru acest 
cincinal, pentru acest deceniu, sînt 
pe măsura puterilor și înaltelor răs
punderi ale pdporului român.

Țara întreagă are certitudinea că 
dih dragostea adîncă a fiilor ei 
pentru acest minunat pămînt româ
nesc vor rodi noi și minunate 
împliniri. Țara întreagă are certitu
dinea că, așa cum visele nutrite în 
August ’44 s-au împlinit, tot la fel 
proiectele mobilizatoare de azi vor 
deveni mîine realitate vie, că miine, 
ea, țara, va fi mai bogată și mai 
frumoasă, spre binele fiecăruia din
tre noi și al nostru, al tuturor.

Solemnitățile înaintării în grad 
a promoției de ofițeri activi 

și subofițeri din școlile 
Ministerului de Interne

într-o atmosferă-însuflețitoare, de 
puternic entuziasm, s-au desfășurat 
solemnitățile ostășești prilejuite de 
absolvirea școlilor militare de către 
noua promoție de ofițeri și subofi
țeri. La festivități au participat to
varășul George Homoștean, membru 
al C.C. al P.C.R., ministru de inter
ne, adjuncți ai ministrului, membri 
ai consiliului de conducere al Minis
terului de Interne, generali și ofițeri 
superiori din unitățile centrale, pă
rinți și rude ale absolvenților.

înaintarea în grad a tinerilor p- 
fițeri și subofițeri încununează ani 
rodnici de muncă și de învățătură, 
materializați în rezultate bune și 
foarte bune, pe care absolvenții le 
închină cu fierbinte dragoste și pro
fundă mîndrie patriotică celei mai 
mari sărbători a poporului român, la 
cea de-a 38-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și ’națională, an
tifascistă și antiimperialistâ.

în telegramele adresate cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co- 
nxJMist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan
tul suprem. al forțelor armate, cele 
mai tinere cadre ale Ministerului de 
Interne și-au exprimat cu nemărgi
nită dragoste și emoție profunda re
cunoștință pentru minunatele con
diții de viață și de învățătură de care 
s-au bucurat în școli, angajîndu-se 
ca la noile locuri de muncă să nu-și 
precupețească priceperea, elanul și 
energia pentru a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile ce le revin din 
hotărîrile de partid și din legile țării.

Puternic mobilizată de mărețele o- 
biective stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres ai partidului, de tezele și 
ideile de inestimabilă valoare teore
tică și practică izvorîte din magis
trala Expunere la Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
noua promoție de cadre se angajează 
să apere cu fermitate si vigilență re
voluționară suveranitatea, libertatea 
și independența patriei, valorile fun
damentale ale socialismului, avuția 
națională, ordinea și liniștea publică.

locuiește în case noi, construite după 23 August 1944. in fotografie : Rîmnicu Vîlcea de ieri și de aziIn anii construcției socialiste toate localitățile țării și-au înnoit zestrea urbanistică. Drept rezultat, astăzi mai bine de două treimi din populația României

pfivirile.cn
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Primire la C. G al P. C R.
Sîmbătă, tovarășul Emil Bobu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut o întîlnire cu delegația Parti
dului Comunist Dominican, condusă 
de tovarășul Sully Saneaux, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al P.C.D., care efec
tuează o vizită în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației P.C.D., ex- 
primînd gratitudinea pentru invitația 
de *a vizita țara noastră, a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, un 
cordial salut de caldă prietenie din 
partea secretarului general al P.C.D., 
Narciso Isa Conde, împreună cu 
cele mai calde urări de sănătate și 
fericire, de noi succese poporului 
român în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, în lupta pentru destindere, 
dezarmare, cooperare și pace.

în cadrul întîlnirii, delegația a 
inmînat un mesaj de felicitare adre
sat C.C. al P.C.R. de către C.C. al 
P.C.D. cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială ,și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Tovarășul Emil Bobu a mulțumit 
pentru urările adresate conducătorului 
partidului și statului nostru și a

Sosirea in Capitală 
a tovarășului Santiago Carrillo, 

secretar general al Partidului Comunist din Spania
Sîmbătă după-amiază a sosit in 

Capitală tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Sosirea unei delegații parlamentare din India
La invitația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
sîmbătă a sosit în Capitală o delega
ție parlamentară din India, condusă 
de dr. Bal Ram Jakhar, președintele 
Camerei Poporului.

Președintele Marii Adunări Națio-, 
nale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a 
întilnit, în aceeași zi, cu oaspeții 
indieni.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate, de ambele părți, bunele re
lații statornicite între România și In
dia, subliniindu-se importanta înțele
gerilor convenite la nivel înalt în în
tărirea și aprofundarea raporturilor 
bilaterale de conlucrare pe plan po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural. Cu acest prilej, a fost efec

SF, GHEORGHE

Redeschiderea Muzeului județean de istorie
în cadrul manifestărilor închinate 

celei de-a 38-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, la St, 
Gheorghe a avut loc festivitatea de 
redeschidere a Muzeului județean de 
istorie care a cunoscut un amplu pro
ces de modernizare și extindere. 
Muzeul prezință pe larg istoria aces
tor meleaguri din cele mai vechi tim
puri și pînă astăzi. în contextul isto
riei patriei numeroase exponate re
dau munca și lupta comună a oame
nilor muncii români și de alte 
naționalități, împotriva asupririi și

Succese ale tineretului în munca patriotică
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului român de la 23 August, la 
succesele remarcabile cu care toți 
oamenii muncii cinstesc glorioasa a- 
niversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, se adaugă îndepli
nirea în proporție de 81.6 la sută a 
planului pe 1982 la muncă patriotică 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Raportind acest rezultat partidu
lui, personal tovarășului Nicolae

Au îndeplinit planul pe 8 luni
35 de unități economice 

din județul Bacău
Desfășurind o muncă însufle- 

țitoare în întrecerea socialistă in 
cinstea marii sărbători a eliberării 
patriei, colectivele de muncă din 
35 de întreprinderi industriale și 
unități economice din județul Ba
cău raportează îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor de plan 
pe primele 8 luni ale anului. In 
această perioadă, au fost realizate 
și livrate beneficiarilor interni și 
partenerilor externi, peste preve
derile planului, circa 235 000 tone 
produse petroliere, 12 000 tone pro
duse chimice, 8 000 tone cărbune, 
235 tone utilaje pentru industria 
chimică, 400 000 metri pătrați țe
sături,' 12 000 perechi încălțăminte 
și alte produse în valoare de 219 
milioane lei. Avansul ciștigat creea
ză posibilitatea colectivelor din u- 
nitățile respective să realizeze 
pînă la finele lunii august o pro- 
ducție-marfă suplimentară în va
loare de 470 milioane Iei. (Gheor- 
glie Baltă, corespondentul „Scin- 
teii“).

28 de unități economice 
din județul Timiș

în ampla și însuflețită Întrecere 
socialistă pe care o desfășoară în 
întîmpinarea marii sărbători de la 
23 August, colectivele de muncă din 
industria județului Timiș obțin noi

• Sîmbătă, în etapa a 4-a a diviziei 
A la fotbal s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Corvinul Hune
doara - F.C. Olt 1—0 (0—0) ;
F.C.M. Brașov — C.S. Tîrgoviște 2—1 
(1—0); Steaua București — S.C. Ba
cău 2—1 (1—1); F.C. Constanța — 
Jiul Petroșani 1—1 (1—0); Petrolul 
Ploiești — Sportul studențesc Bucu
rești 0—1 (0—1); Dinamo București — 
F.C. Bihor 3—1 (2—1); Universitatea 
Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 4—0 
(2—0); Politehnica Timișoara — Poli- 

rugat să se transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, un cald salut secreta
rului general al P.C.D., Narciso Isa 
Conde, urări de sănătate și succes în 
înfăptuirea aspirațiilor fundamentale 
ale poporului dominican.

în cadrul întîlnirii, s-a realizat un 
schimb de informații și opinii privind 
preocupările actuale ale celor două 
partide și au fost abordate unele 
aspecte ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale vieții internaționale.

Evocîpdu-se bunele raporturi de 
colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Dominican, a căror evo
luție ascendentă a fost puternic 
marcată de întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și Narciso Isa Conde, 
secretar general al Partidului Comu
nist Dominican, s-a exprimat do
rința reciprocă de a se lărgi și diver
sifica relațiile dintre cele două 
partide, in interesul prieteniei și 
dezvoltării cooperării pe multiple 
planuri dintre popoarele român și 
dominican, dintre România și Repu
blica Dominicană, al cauzei păcii, 
securității, independenței naționale, 
colaborării internaționale și progre
sului social.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

tuat un schimb de experiență în legă
tură cu activitatea celor două foruri 
legislative, exprimîndu-se dorința de 
a adinei și diversifica raporturile din
tre cele două țări și parlamente pe 
multiple planuri, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

La sosire și întrevedere au luat 
parte tovarășii Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Ilie 
Ceaușescu, vicepreședinte al Comisiei 
pentru probleme de apărare, deputați 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Kanwar Gajendra Singh, ambasado
rul Indiei la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

exploatării, pentru construirea socie
tății socialiste. Prin variate și nu
meroase mijloace este prezentată 
dezvoltarea economică, socială, cul
turală a județului Covasna în perioa
da ultimilor 17 ani, vizitele de lucru 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La vernisaj au participat Suzana 
Gâdea, președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Ferdi
nand Nagy, prim-secretar al comite
tului județean de partid, activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, 
muzeografi.

Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, uteciștii, întregul tineret 
al patriei se angajează să acționeze 
cu înaltă răspundere comunistă în 
vederea intîmpinării cu noi succese 
în munca și activitatea sa a Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român, a creșterii contribu
ției tinerei generații la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comu
nism.

și importante realizări Ri producție. 
La panoul. de onoare al unităților 
care au raportat îndeplinirea planu
lui pe 8 Juni la indicatorul produc- 
ție-marfă s-au adăugat, în ultimele 
zile, întreprinderea de utilaj greu 
pentru transport, întreprinderea 
textilă „13 Decembrie", întreprin
derea județeană de producție indus
trială și prestări de serviciu In 
acest fel, numărul unităților eco
nomice timișene care au obținut 
pînă acum acest succes se ridică la 
28. Acestea vor livra suplimentar 
economiei naționale pînă la finele 
lunii august produse in valoare de 
433,5 milioane lei. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Sclnteii").

26 de unități economice 
din județul Dîmbovița

Combinatul de lianți și azbo
ciment Fieni, întreprinderea de 
utilaj chimic Găești, mina Șotînga 
și Schela de extracție Tîrgoviște 
au îndeplinit planul la producția- 
marfă pe 8 luni. Numărul unități
lor economice dimbovițene care au 
raportat, in cinstea zilei de 23 
August, acest remarcabil succes, se 
ridică la 26. Aceste colective de 
muncă fruntașe vor produce peste 
prevederi, pînă la sfîrșitul lunii 
august, cărbune, țiței, energie elec
trică, utilaj chimic, aparataj elec
tric pentru instalații, materiale de 
construcții, țesături și alte produse, 
în valoare de peste 168 milioane 
Iei. (Gheorghe Manea, corespon
dentul „Sclnteii").

ȘTIRI SPORTIVE
tehnica Iași 1—l (1—0); Chimia Rm. 
Vîlcea — F.C. Argeș Pitești 0—2 (0—1).

în clasament, pe primul loc a trecut 
Sportul studențesc — (8 puncte), ur
mată de Dinamo (7 puncte) și F.C. 
Olt (6 puncte).
• Echipa de rugbi a Universității 

din Cambridge și-a încheiat turneul 
întreprins în țara noastră. întîlnind 
ieri, pe stadionul „Parcul Copilului", 
campioana României. Dinamo Bucu
rești. Partida s-a încheiat cu scorul

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

Sărbătorim împlinirea a treizeci și opt de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, în con
dițiile în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
făptuiește neabătut Programul de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, hotărîrile' Congresului 
al XII-lea al partidului, obținînd succese importante în îndeplinirea obiec
tivelor actualului plan cincinal.

Tot ce conferă astăzi patriei noastre forță și strălucire, tot ce s-a 
făurit și se făurește în epopeea ascensiunii poporului român pe calea 
propășirii socialiste libere, independente și suverane, cu înțelegerea și 
responsabilitatea creației istorice naționale constituie rodul politicii știin
țifice a Partidului Comunist Român, care își îndeplinește cu cinste misiu
nea istorică de forță politică conducătoare a societății românești.

în conștiința poporului nostru este* adine gravat adevărul că cei 17 ani 
de cind, din voința unanimă a întregii națiuni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în fruntea partidului și statului conturează etapa cea 
mai rodnică, cea mai bogată în împliniri din existența noastră multimile
nară pe acest pămînt străbun. De asemenea, imensul prestigiu de care 6e 
bucură România socialistă pe toate meridianele globului constituie o ex
presie grăitoare a acțiunilor statornice, consecvente ale președintelui țării 
noastre — personalitate politică proeminentă a contemporaneității — pen
tru înfăptuirea dezideratelor supreme de pace și dezarmare ale Întregii 
omeniri, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, lipsită de arme 
nucleare și războaie, pentru prietenie și colaborare între toate națiunile. 

Astăzi, cînd evocăm istoricul act revoluționar de la 23 August 1944, 
aducem un fierbinte omagiu comuniștilor și antifasciștilor, tuturor patrio- 
ților care, în acele momente de grea cumpănă, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, s-au ridicat în apărarea intereselor vitale ale poporului, 
acționînd cu eroism pentru cauza libertății și independenței patriei. în 
același timp ne îndreptăm gîndurile pline de recunoștință către ostașii 
și ofițerii vitezei armate române, care s-au acoperit de,:glorie în crîncenele 
lupte purtate pentru eliberarea țării, în bătăliile pentru înfrîngerea defi
nitivă a Germaniei naziste.

Un cald omagiu aducem, totodată, eroicilor ostași sovietici, care au 
dus greul luptelor împotriva hitlerismului, celorlalte popoare care au făcut 
parte din coaliția antihitleristă și care au contribuit la zdrobirea fascis
mului.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri , militari, ofițeri și 
generali ! '■ s ■

Aducind prinos de recunoștință glorioșilor noștri înaintași, dezvoltînd 
minunatele tradiții păstrate nealterate peste veacuri, consacrați-vă pe mai 
departe forțele, priceperea și energia îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XII-lea al parti
dului, din Directiva comandantului suprem privind pregătirea militară și 
politică a armatei !

Dedicați-vă întreaga putere de muncă perfecționării procesului in- 
structiv-educativ în spiritul doctrinei militare naționale, al cărei strălucit 
fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, întăririi ordinii și disciplinei 
militare, realizării unei calități noi, superioare, în toate domeniile de ac
tivitate, în scopul ridicării continue a capacității combative a unităților 
și marilor unități, înfăptuirii sarcinilor ce revin armatei în economia 
națională !

în lumina tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse în magistrala expu
nere a secretarului general al partidului la Plenară lărgită a Comitetului 
Central, din iunie a.c., acționați cu responsabilitate comunistă pentru a 
vă forma ca luptători temeinic instruiți,. cu ferme convingeri politico- 
ideologice, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, în măsură să 
slujiți poporul cu abnegație și devotament în orice împrejurări, să apă
rați, împreună cu trupele Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de tineret, cu masele largi populare, cu
ceririle socialiste, independența, suveranitatea și integritatea patriei noas
tre dragi — Republica Socialistă România !

Cu prilejul măreței sărbători naționale a poporului român, vă adresez 
calde felicitări și vă urez noi și importante succese în îndeplinirea tuturor 
misiunilor încredințate de patrie și partid, de comandantul nostru suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

în cinstea acestei sărbători,

ORDON:
în ziua de 23 August, îa București, se vor trage, In semn de salut 

21 salve de artilerie.

★

Trăiască a 38-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din România !

Trăiască Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască patria noastră liberă și independentă — Republica Socialistă 
România !

Ministrul apărării naționale, 
General-locotonent 

CONSTANTIN OLTEANU
I--------------------------- jp—.---------------------- ------------------------

vre me a
Timpul probabil pentru intervalul tl 

august, ora 21 — 25 august, ora 21. In 
țară: Vremea va £i in general instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite și de 
descărcări electrice, mal ales în nordul 
țării, precum șl în zonele de deal șl de 
munte. Pe alocuri, cantitățile de apă 
vor depăși 20 de litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. în București : Vre
mea va fi ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros, favorabil ploii sub formă 
de aversă. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 13 și 15 grade, 
iar cele maxime între 25 și 27 grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

20 de unități economice 
din județul Satu Mare
în atmosfera însuflețitoare cu 

care oamenii muncii români, ma
ghiari, germani din județul Satu 
Mare întîmpină măreața sărbătoa
re de la 23 August, colectivele din 
20 de unități economice sătmărene 
raportează îndeplinirea, înainte de 
termen, a sarciniilor de plan pe opt 
luni ale nului. Pe seama avansului 
de timp ciștigat, unitățile respecti
ve vor realiza suplimentar, pînă la 
sfîrșitul lunii august, o producție 
marfă în valoare de peste 170 mi
lioane lei. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Sclnteii").

20 de întreprinderi 
din județul Hunedoara
Un număr de 20 de colective de 

oameni ai muncii din județul Hu
nedoara raportează, în cinstea mă
reței sărbători de la 23 August, re
alizarea planului pe opt luni, obți- 
nind o depășire de peste 84 milioa
ne lei la producția industrială. 
Printre unitățile cu cele mai bune 
rezultate se numără întreprinderea 
minieră Hunedoara, întreprinderea 
„Electrocentrale!‘-Deva, Fabrica de 
produse refractare Baru Mare și 
întreprinderea „Marmura“-Simeria. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scin- 
teii").

de 24—20 (12—6) în favoarea jucăto
rilor români.

• A început a 66-a ediție a campio
natului național de rugbi. Iată re
zultatele înregistrate : Grivița roșie— 
Rapid 9—3; Farul Constanța — C.S.M. 
Sibiu 48—3; Sportul studențesc — 
Știința Petroșani 15—15; Politehnica 
Iași — Știința CEMIN Baia Mare 
6—3; Gloria P.T.T. Arad — Steaua 
București 13—32.

t v
PROGRAMUL 1

8,00 Tara în sărbătoare
8,40 Omagiu dăltuit în piatră
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical
17.45 Teatru în serial .„Mușatinii" — 

după trilogia lui Barbu Ștefănes- 
cu-Delavrancea. Scenariul și regla 
Sorana CoroamărStanca. Episodul 
a — „Viforul".

18.40 Micul ecran pentru cei mici.
19,00 Telejurnal ■ Raport muncitoresc 

la marea sărbătoare 1
19.25 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982. România în oglin
da istoriei.

19,60 Spectacol cultutal-artlstlc prezen
tat cu prilejul adunării festive 
consacrate zilei de 23 August.

21,00 Film artistic : Detașamentul „Con
cordia". premieră TV.

22.25 Telejurnal.
22.40 Cîntec drag pe-ntlnsul țării

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz.
13.45 Clubul tineretului.
14,13 Teatru TV : .„simfonia patetică"
16,35 Desene animate,
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal ■ Raport muncitoresc 

la marea sărbătoare I
19,23 Telerama.
19,55 Serată muzicală TV — continuare. 
22,00 Carnet cultural bucureștean.
22,25 Telejurnal.
22,40 Din albumul operetei românești.

Luni 23 august 1982
PROGRAMELE 1 și 8

7^0 Deschiderea programului
8,00 Transmisiune directă de 

la demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală cu prilejul celei 
de-a XXXVIII-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă din august 1944

11,00 Cîntec nou pe plai străbun. 
12,00 Uniți sub tricolor.
12.15 Cîntă patrla-n lumină.
13,00 Telejurnal.
13.15 Album de sărbătoare '
17.20 Teatru TV : „O vară cum n-a mai 

fost alta"
18.40 „Frumoasă-i la noi copilăria !“. 

Emisiune de cintece și versuri
19,00 Telejurnal.
19.40 Foarte bine 1 Ediție specială rea

lizată la uzinele „23 August".
20,00 Patria In August,
21.40 Telejurnal.
22,00 „Din toată Inima" — spectacol de 

varietăți.

Marti 24 august 1982
PROGRAMUL 1

10,00 Flori de august, flori de etnt 
11,00 Tie. patrie, versul nostru.
12,10 Tineri In țara tinereții. 
13,00 Album de vară 
17,00 Telesport
17.30 Zbor de porumbel. Concert-spec- 

tacol de muzică ușoară
18,00 Omagiu patriei șl partidului.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982. Porți spre Dună
re (IV).

20,00 Teatru In serial : „Surorile Boga" 
de Horla Lovlnescu. premieră.

21.20 Telejurnal.
21,40 Melodii Îndrăgite.

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal.
19,30 Seară de operă românească
20.50 Zi de. August, zi de. glorii.
21,20 Telejurnal.
21,40 Muzica românească și Interpre- 
' ' ții el.

TELEGRAME EXTERNE

Manifestări consacrate marii sărbători
naționale a poporului roman

Cea de-a 38-a aniversare a Revoluției de eliberare socială ți națională, 
antifascistă ți antiimperialistă este marcată in diverse țări ale lumii prin 
noi manifestări dedicate României.

ai 
de 

nu-re-

LA KIEV a avut loc o adunare 
festivă la care au participat K.M. 
Sitnik, președintele Sovietului Su
prem al R.S.S Ucrainene, N.F. 
Nikolaev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S.U., mem
bri ai guvernului, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, al instituțiilor și organizațiilor 
centrale din Ucraina, activiști 
filialei ucrainene a Asociației 
prietenie sovieto-române, un 
meros public.

Evocînd semnificația actului 
voluționar de la 23 August, vorbi
torii au evidențiat marile realizări 
obținute de poporul român, sub 
conducerea P.C.R., în dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-sovietică, ro
lul determinant al întîlnirilor • și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul L.I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 

• președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în amplificarea 
și diversificarea acestora.

Adunarea a fost urmată de un 
concert susținut de artiști de frunte 
din Kiev.

LA LONDRA a avut loc o adu
nare festivă organizată de Asocia
ția de prietenie Marea Eritanie — 
România și ambasada țării noas
tre. Au luat cuvîntul, între alții, 
Harry Francis, președintele aso
ciației, Harry Gold, secretarul aso
ciației, Robert Govender, ziarist și 
publicist, autorul volumului 
„Nicolae Ceaușescu și calea româ
nească spre socialism" apărut în 
această săptămînă la Londra, și 
Constantin Drăgușanu, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la Lon
dra.

Vorbitorii au subliniat semnifi
cația istorică a zilei de 23 August 
pentru poporul român, realizările 
dobîndite de România pe drumul 
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în cei 38 de ani 
de la eliberare, activitatea deose
bită desfășurată pe plan internațio
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politica de pace și colaborare între 
națiuni promovată de România.

A fost reliefat ritmul intens în
registrat în dezvoltarea social-e- 
conomică a României mai ales în 
ultimii 17 ani, sub directa condu
cere a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, s-a evi
dențiat cursul ascendent înregistrat 
în evoluția relațiilor româno-brita- 
nice pe multiple planuri, reliefîn- 
du-se rolul determinant pe care l-a 
avut vizita de stat efectuată in 1978 
in Marea Britanie de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu,- în impulsionarea aces-- 
tora.

Ziaristul și publicistul Robert Go
vender a subliniat admirația sa 
față de tenacitatea cu care pre
ședintele României acționează pe 
plan internațional nu numai pen
tru binele poporului român, ci șl

la Beirut au început operațiunile de evacuare
a combatanților palestinieni

• Debarcarea primului contingent al Forței internaționale de 
supraveghere • Secretarul general al O.N.V. salută acordul 

intervenit
BEIRUT 21 (Agerpres) — Sîmbătă 

s-a trecut la aplicarea acordului de 
evacuare a combatanților palesti
nieni din Beirut, informează agen
țiile internaționale de presă. în 
cursul dimineții, in portul Beirut a 
debarcat primul contingent de 350 
soldați francezi din Forța internațio
nală de supraveghere a aplicării 
acordului, care au ocupat poziții, ală
turi de militari libanezi. în cadrul 
unei scurte ceremonii, combatanții 
palestinieni au predat contingentului 
francez pozițiile întărite pe care le 
dețineau în zona portului.

Tot in cursul dimineții de sîmbătă, 
pe stadionul din Beirut s-a constituit, 
in prezența unei mari mulțimi, pri
mul convoi de aproximativ 400 de 
combatanți palestinieni, care a pără
sit capitala libaneză. Combatanții pa
lestinieni s-au îmbarcat pe nava ci
priotă „Sol Georgios", îndreptîndu-se 
spre Nicosia.

Trecerea la aplicarea acordului pri
vind evacuarea forțelor armate regu
late și a conducerii Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei din Liban 
constituie un prim pas în direcția re
glementării situației din această țară, 
intr-un comentariu pe această temă, 
agenția W.A.F.A. sublinia că evacua
rea militară nu reprezintă o „capitu
lare forțată", deoarece Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei a obți
nut o victorie din punct de vedere 
politic și diplomatic.

în următoarele zile, in capitala li
baneză vor sosi, în continuare, 800 de 
militari americani, 530 de militari 
italieni și alți 450 de militari fran
cezi, care, împreună cu 3 000 de mi
litari libanezi, vor forma Forța in
ternațională de supraveghere a apli
cării acordului de evacuare a comba
tanților palestinieni. Forța interna

r
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
SECRETARUL GENERAL AL 

O.N.U. LA BEIJING. Deng Xiao
ping. vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, a avut o întrevedere cu se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, care întreprinde 
o vizită în R. P. Chineză. în cadrul 
convorbirii. Deng Xiaoping a rea
firmat politica externă a R. P. Chi
neze. Au fost discutate, de aseme
nea. probleme ale situației interna
ționale actuale, relatează agenția 
China Nouă.

SITUAȚIA A REVENIT LA NOR
MAL ÎN SEYCHELLES. Un comu
nicat oficial al guvernului Republi
cii Seychelles, difuzat de postul de

L

cultură ecuadoriană, „Benjamin 
Carrion" și ambasada română.

Au luat cuvîntul Anibal Munoz, 
președintele Societății culturale e- 
cuadoriano-române. Gândi Burbano, 
membru al Biroului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist Ecua
dorian, Victor. Granda, secretar 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar, și Ioan Bar, în
sărcinat cu afaceri a.i. al tării 
noastre în Ecuador, care au vorbit 
despre semnificația actului istoric 
de la 23 August 1944. despre activi
tatea internațională dedicată păcii 
și colaborării între popoare desfă
șurată de România socialistă, de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

ÎN ORAȘUL VEST-GERMAN, 
ARNSBERG s-a deschis o expoziție 
de carte românească. La Ioc de 
frunte sînt prezentate volume din 
opera și gîndirea social-politică a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt de aseme
nea. expuse lucrări despre istoria, 
dezvoltarea economică, cultura și 
arta poporului român. Au luat cu
vîntul cu acest nrilej primarul ora
șului, Gerhard Teriet, și ambasado
rul țării noastre în R.F.G.. Ion 
Râmbu.

ÎN ORAȘUL LINDAU a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură, in
titulată „Rapsodia Română".

LA MONTPELLIER, sub patro
najul primăriei acestui oraș, a avut 
loc o manifestare în cadrul căreia 
au fost subliniate semnificația is
torică a actului de la 23 August 
1944, precum și realizările Româ
niei socialiste. De asemenea, au 
fost evocate momente din istoria 
relațiilor de prietenie româno- 
franceză si a fost prezentată activi
tatea Secției de română de la 
Universitatea „Paul Valery" din 
Montpellier.

La Biblioteca de stat din ORA
ȘUL LYNGBY, din cadrul munici
piului Copenhaga, s-a deschis _o 
expoziție de fotografii care înfă, 
șează aspecte ale dezvoltării 
dustriei. agriculturii 
României socialiste.

Semnificațiile actului 
la 23 August au fost 
totodată, in cadra! unor conferințe 
de presă desfășurate la ambasade
le tării noastre din LISABONA) 
DELHI, MAPUTO, RABAT, LUSA
KA, SAN JOSE.

Ziare și reviste din numeroase 
țări ale lumii au inserat, in aceste 
zile, articole în care este evocată 
importanța evenimentului de la 23 
August în istoria poporului român, 
sînt consemnate rezultatele obținu
te în dezvoltarea țării noastre, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sînt reliefate 

_____  _ ___ ________ _ ____ rolul activ al României pe arenă 
lateral dezvoltate, activitatea inter- internațională, participarea tării 
națională a României și relațiile noastre la schimbul de valori mate-, 
de prietenie româno-vietnameză.

ÎN SALOANELE MUNICIPALI
TĂȚII QUITO s-a desfășurat o 
adunare festivă organizată de Con
siliul municipal. Societatea cultura
lă ecuadoriano-română. Casa de

CEHOSLOVACIA, au fost de- 
coroane de flori. Reprezen- 
ai organelor locale, conducă- 

de întreprinderi și instituții,

pentru cauza generală a păcii și co
laborării între toate națiunile lu
mii.

în sala de conferințe „Sudbury 
House", a fost prezentată o expozi
ție documentară de fotografii și de 
carte românească, la loc de frunte 
situîndu-se ultimul volum dedicat 
președintelui României, scris de 
Robert Govender, operele alese ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, alte 
lucrări despre viața și activitatea 
șefului statului român semnate de 
autori străini, precum și cărți cu 
conținut istoric, politic, economic, 
cultural și turistic.

Ambasada României la ANKARA 
a donat Bibliotecii naționale a Re
publicii Turcia lucrări românești 
din domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural.

De o înaltă apreciere s-au bucu
rat lucrările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

La monumentele ridicate în me
moria ostașilor români căzuți în 
LOCALITĂȚILE ZVOLEN, PO- 
NIKKY, LUCENEC ȘI PIESTANY, DIN--------------------- - -
puse 
tanțl 
tori 
cadre didactice, locuitori au evocat 
memoria ostașilor români căzuți in 
luptele pentru eliberarea Cehoslo
vaciei, manifestîndu-și întreaga lor 
gratitudine. Au fost organizate 
gărzi militare și pionierești.

LA CASA ARMATEI DIN ORA
ȘUL ERFURT, atașatul militar aero 
și naval al României la Berlin, col. 
Mihai Burbulea, s-a întilnit cu ca
dre ale Armatei populare naționale 
a R. D. Germane. în expunerea 
prezentată au fost evocate însem
nătatea actului istoric de Ia 23 Au
gust. realizările poporului român în 
cei 38 de ani care au trecut de la 
eliberarea țării.

LA COOPERATIVA DE PRO
DUCȚIE „PRIETENIA COREEA- 
NO-ROMÂNA" DIN SAMBONG a 
avut loc o adunare festivă. Despre 
importanța istorică a actului de la 
23 August au vorbit președintele 
cooperativei și Constantin Iftodi, 
ambasadorul României Ia Phenian.

LA FABRICA DE CONFECȚII 
DIN HANOI a avut loc, sub auspi
ciile Comitetului vietnamez de so
lidaritate și prietenie cu toate po
poarele, o adunare festivă.

Cu acest prilej au fost evocate 
însemnătatea evenimentului de la 
23 August și succesele obținute de 
poporul român în opera de con
struire a societății socialiste multi- 

țională va ocupa poziții în zona care 
separă combatanții palestinieni de 
unitățile armate israeliene.

Totodată, la Beirut s-a anunțat că, 
in baza acordului convenit, Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a 
predat Israelului doi prizonieri și 
corpurile a nouă militari israelieMt

BEIJING 21 (Agerpres) — într-o 
conferință de presă ținută sîmbătă la 
Beijing, unde se află în vizită ofi
cială, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat satisfacția față de acordul privind 
evacuarea combatanților palestinieni 
din Beirut, la care s-a ajuns printr-o 
„soluție negociată a acestei situații 
tragice".

„Evacuarea Beirutului de vest este 
numai primul pas intr-un proces în
delungat", a arătat Perez de Cuellar, 
menționînd : „Trebuie să înțelegem 
că soluționarea problemei Beirutului 
nu rezolvă problema Libanului, iar 
soluționarea problemei Libanului nu 
rezolvă problema Orientului Mijlociu". 
Secretarul general al O.N.U. a subli
niat că problemele Orientului Mijlo
ciu necesită o soluție cuprinzătoare, 
internațională. Națiunile Unite fiind 
forai ideal pentru aceasta, relatează 
agențiile France Presse și Associated 
Press. „Situația din Orientul Mijlociu 
constituie un pericol pentru pacea 
lumii, iar comunitatea internațională 
trebuie să acționeze laolaltă", a 
adăugat el.

Secretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat, totodată, speranța că noi 
eforturi vor duce rapid la rezolvarea 
problemelor umanitare cu care este 
confruntată populația din Beirut, 
precum și pentru punerea în apli
care a rezoluțiilor pertinente ale 
Consiliului de Securitate.

radio Victoria și reluat de agenția 
națională de presă S.A.P., anunță 
că au fost ridicate toate interdic
țiile de circulație și că situația a 
revenit la normal pe întreg terito
riul țării. Totodată, se precizează 
că toți rebelii care au participat la 
acțiunile antiguvernamentale din

POZIȚIA GUVERNULUI NICARAGUAN FAȚA DE AȘA-NUMITUL 
„AMENDAMENT SYMMS". Guvernul nicaraguan iși exprimă regretul în 
legătură cu aprobarea de către Senatul S.U.A. a așa-numitului „amenda
ment Symms", care autorizează Administrația americană să trimită trupe 
in orice țară din America Centrală sau Caraibi, anunță agenția nicara- 
guană de presă A.N.N. într-un comunicat dat publicității la Managua, 
Ministerul nicaraguan al Relațiilor Externe avertizează că aprobarea res
pectivului amendament constituie „un stimulent și un sprijin față de po
zițiile militariste ale cercurilor nord-americane. care promovează și între
țin politica de amestec în treburile interne ale altor state din America 
Centrală.

in-,.
și culturii

Istoric de 
evidențiate,

riale 'și spirituale.
Evenimentului de Ia 23 August 

i-au fost dedicate, totodată, emisi
uni speciale de către posturi de 
radio și televiziune din numeroase 
țări.

(Agerpres)

Evoluția navei 
cosmice „Soiuz T-7”

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
La 20 august, ora 22,32, (ora 
Moscovei) — nava cosmică so
vietică „Soiuz T-7“ s-a cuplat 
cu complexul orbital „Saliut-7“
— „Soiuz T-5“, pilotat de cos
monauta Anatoli Berezovoi și*- ț 
Valentin Lebedev — informează 
agenția T.A.S.S.

După trecerea lui Leonid Po
pov, Alexandr Serebrov si Sve
tlana Savitkaia in încăperile 
stației, in jurul Terrei a început 
să funcționeze complexul pilotat 
de cercetări științifice „Saliut 7“
— „Soiuz T-S“ — „Soiuz T-7“. 
Echipajul complexului —format 
din cinci persoane, în compo
nența căruia se află pentru pri
ma oară o femeie cosmonaut — 
a trecut la îndeplinirea progra
mului de cercetări.

Programul științific de zbor, 
stabilit pentru o perioadă de 
șapte zile, prevede efectuarea de 
experimente astrofizice și tehni
ce, observarea și fotografierea 
unor zone ale V.R.S.S. in inte
resul diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, precum și în
deplinirea unui mare volum de 
cercetări și experimente medi- 
co-biologice.

VIENA: O.P.E.C. se pronunță 
pentru menținerea prețului 

petrolului
VIENA 21 (Agerpres) — Comitetul 

O.P.E.C. pentru supravegherea pie
ței s-a pronunțat pentru menținerea 
prețului de referință de 34 de dolari 
barilul și a plafonului producției de 
17,5 milioane barili zilnic de către 
țările membre ale organizației, a- 
nunță agențiile France Presse și 
Reuter.

această 
Agenția 
nea, că 
aeroportul 
pitalei.

săptămină au fost arestați 
S.A.P. anunță, de aseme- 

a fost redeschis traficul pe 
internațional al ca-

RAFAEL CALDERA CANDIDAT 
LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE 
AL VENEZUELEI. Rafael Caldera, 
fost președinte al Republicii Ve
nezuela, președintele Consiliului 
Uniunii interparlamentare, a fost 
desemnat candidat oficial al parti
dului COPEI, de guvernămint, la 
cea mai înaltă magistratură a țării, 
anunță agenția E.F.E.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român — cea de-a 

38-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — adresăm 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat. Guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor 
frate român felicitări prietenești și cele mai bune urări în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și al poporului sovietic.

Intrarea Armatei Sovietice pe teritoriul României in primăvara 
anului 1944, zdrobirea nimicitoare în cursul operațiunii Iași-Chișinău 
a puternicei grupări de trupe germano-fasciste au lipsit de sprijin 
regimul criminal al lui Antonescu, au creat condiții favorabile 
pentru insurecția armată condusă de comuniști și eliberarea țării 
de fascism. Aceasta a reprezentat o cotitură fundamentală în desti
nele poporului român, deschizîndu-i calea pentru transformarea 
democratică și socialistă a patriei.

Oamenii sovietici se bucură în mod sincer de faptul că în anii 
construcției socialiste oamenii muncii din România, sub conducerea 
partidului comunist, în strinsă colaborare cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări frățești au obținut mari succese în toate domeniile 
vieții. , ■ i

Relevind cu satisfacție rezultatele însemnate ale colaborării 
sovieto-române, reafirmăm năzuința statornică a Uniunii Sovietice de 
a extinde și adinei în continuare relațiile prietenești dintre P.C.U.S. 
'și P.C.R., U.R.S.S. și Republica Socialistă România, dintre popoarele 
? sovietic- și român pe baza principiilor încercate ale marxism-leninis- 
rnului, internaționalismului socialist, a înțelegerilor stabilite în docu
mentele fundamentale comune. Sîntem convinși că dezvoltarea cola
borării sovieto-române atit pe bază bilaterală, cît și în cadrul Trata
tului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
corespunde intereselor fundamentale ale țărilor noastre, servește 
cauzei întăririi unității și coeziunii comunității socialiste — garanție 
sigură a apărării cuceririlor revoluționare ale popoarelor frățești, 
factor puternic al asigurării securității internaționale.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă 
România se vor întări și dezvolta și în viitor, spre binele popoarelor 
țărilor noastre, în interesul socialismului mondial.

în această zi memorabilă dorim tuturor oamenilor muncii din 
România noi realizări în construirea societății socialiste dezvoltate, 
tn lupta comună a statelor comunității socialiste pentru pace și 
securitate în Europa și în întreaga lume.

> L. BREJNEV
N. TIHONOV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român,- 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări â revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, in 
<numele Comitetului Central al Partidului.Socialist Unit din Gernuir 
nia, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Repu
blicii Democrate .Germane,, vă.. transmitem dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român,-Consiliului de Stat, 
[guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele mai cor- 
’.diale felicitări și salutări.

De la eliberarea de stlb jugul fascist, oamenii muncii din Româ
nia, sub conducerea partidului comunist, în strînsă alianță cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste frățești, au obținut 
importante realizări în construcția socialistă. în prezent ei depun 
mari eforturi pentru traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în vederea făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Succesele obținute în 
acest sens se bucură în permanență de o înaltă apreciere în Repu
blica Democrată Germană.

Ca state membre ale Tratatului de la Varșovia, Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România acționează neîncetat 
pentru oprirea cursei înarmărilor, limitarea armamentelor și dezar
mare. Avînd in vedere politica de înarmare și de confruntare dusă 
de cele mai agresive cercuri imperialiste, îndeosebi din S.U.A., care 
pune în pericol pacea,, este necesară mai mult ca oricînd întărirea 
și adincirea continuă a colaborării multilaterale dintre statele socia
liste frățești.

Constatăm cu bucurie și satisfacție că între Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Comunist Român, intre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România, colaborarea 

dezvoltă cu succes în toate domeniile. Avem convingerea fermă 
, ? relațiile de prietenie dintre partidele, statele și popoarele noas- 
i s vor deveni tot mai strînse in folosul reciproc, în interesul păcii 
ș. socialismului.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, noi succese în opera de 
construire a socialismului.

Dumneavoastră personal vă adresăm cele mai bune urări de să
nătate și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări â eliberării României, in 
numeld Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Populare Polone, 
transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului frate român, salutări cordiale.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, România socialistă 
/ * înfăptuit mari transformări pe calea dezvoltării multilaterale a 

țării. Afirmîndu-se ca o verigă trainică a comunității frățești a ță
rilor socialiste, România a ocupat locul cuvenit în viața interna
țională.

Relațiile polono-române, bazate pe prietenia tradițională și alian
țele ce leagă ambele țări, se dezvoltă cu succes în toate domeniile 
vieții, spre binele ambelor țări și popoare. Polonia și România, în- 

.tr-o alianță indestructibilă cu Uniunea Sovietică și celelalte state 
ale comunității socialiste, își aduc contribuția la întărirea socialis
mului; progresului și păcii în lume.

Cu prilejul Sărbătorii naționale, vă transmitem cele mai bune 
urări în înfăptuirea deplină a hotărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român și succese in continuare pe ca
lea dezvoltării României socialiste.

WOJCIECH JARUZELSKI
General de armată, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a eliberării României, în 
numele Partidului Comunist Chinez, al Guvernului și poporului 
chinez, precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului Re
publicii'Socialiste România și poporului frate român cele mai calde 
felicitări, împreună cu sentimentele noastre de înaltă stimă.

Consecventă principiilor independenței și suveranității, înain- 
tînd cu pași hotărîți pe calea socialismului, România a cunoscut o 
puternică dezvoltare în toate domeniile construcției socialiste. Do
rim din toată inima eroicului popor român să obțină, sub condu
cerea fermă a Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noi și tot mai mari succese în munca și lupta 
pentru realizarea grandiosului program elaborat la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Intre partidele, țările și popoarele Chinei și României s-a stator
nicit si dezvoltat o mare prietenie in opera comună de construire a 
socialismului, în lupta comună împotriva imperialismului și pentru 
salvgardarea păcii mondiale. Avem profunda convingere că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre China și România, care au re
zistat timp îndelungat încercărilor, se vor consolida și întări, în mod 
sigur, și in viitor. \

HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

YE JIANYING
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a Republicii Populare Chineze
ZHAO ZIYANG

Premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
în numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și al meu personal, vă adresez dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor 
și poporului țării dumneavoastră, cele mai cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru continua dezvoltare multilaterală și prospe
ritatea României socialiste. . .

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea cu succes a relațiilor prietenești și a colaborării dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român 
și dintre țările noastre, precum și dorința ca aceste relații și cola
borarea să se dezvolte cu succes și în viitor pe bazele care au fost 
stabilite în întîlnirile tovarășului Tito cu Dumneavoastră, stimate 
tovarășe Ceaușescu. Sîntem convinși că dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare prietenească dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre cele 
două țări socialiste ale noastre este în interesul permanent al po
poarelor Iugoslaviei și României, contribuie la întărirea colaborării 
internaționale pe bază de egalitate în drepturi, a luptei pentru pace, 
progres social și socialism in lume,

MITIA RIBICICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Cdrnițfiișțilâr din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU “ 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii' Socialiste România

, BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Mongole și al întregului popor 
mongol, precum și al nostru personal, vă transmitem dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate 
român sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, a 38-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

în anii puterii populare poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in colaborare cu țările comunității socia
liste, a obținut succese strălucite in construirea socialismului, 
transforming țara intr-un stat socialist cu o industrie modernă, 
agricultură intensivă și cultură dezvoltată. )

Relevăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare din
tre țările noastre se dezvoltă continuu pe baza principiilor mar
xism-leninismului și a internaționalismului socialist in interesul 
popoarelor mongol și român spre binele cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării internaționale.

în această zi însemnată vă dorim Dumneavoastră, dragi tovarăși, 
și poporului frate român noi succese în înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, in 
lupta pentru pacea și securitatea popoarelor în Europa și în 
întreaga lume.

J. ȚEDENBAL
Secretar general al C.C. al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol x-
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole
J. BATMUNH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXVIII-a aniversări a victoriei Româ
niei asupra fascismului transmitem poporului, partidului comunist, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România 
sincerele noastre felicitări și un salut frățesc, in numele poporului, 
partidului comunist, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Cuba. _ .

Cu acest prilej, doresc să exprim cele mai. bune urări de noi 
și noi succese in înfăptuirea importantelor sarcini ale edificării 
societății socialiste și satisfacția noastră pentru nivelul atins de 
relațtile de prietenie și colaborare care există între popoarele, 
partidele și guvernele noastre. . ...

La această nouă aniversare adresez poporului roman uran de. 
progres, fericire și pace.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat

și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, în 
numele guvernului și poporului Indoneziei, precum și al meu per
sonal. cordiale felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii So
cialiste România.

Fie ca relațiile prietenești si cooperarea dintre țările noastre 
să se dezvolte in continuare in anii ce vin.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate 
personală, de continuu progres și fericire poporului român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

vă adresăm Dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, comu
niștilor români și întregului popor frate român cele mai cordiale 
felicitări în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Bulgaria, în numele poporului bulgar și personal 
în numele nostru.

Insurecția armată , de la 23 August 1944 este un . eveniment măreț 
în istoria Dumneavoastră națională. Organizată și realizată sub con
ducerea Partidului Comunist Român, în condițiile victoriilor decisive 
ale armatei sovietice în cursul celui de-al doilea război mondial, 
aceasta a pus începuturile unor transformări radicale social-econo- 
mice in viața societății române.

în cei 38 de ani de construcție socialistă, poporul frate român, 
condus de partidul comunist a obținut cuceriri remarcabile în dez
voltarea economiei și culturii țării sale.

Poporul bulgar se bucură sincer de realizările oamenilor muncii 
români în îndeplinirea prevederilor celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, privind edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

In condițiile situației internaționale complicate, Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Socialistă România își aduc aportul lor 
prețios la lupta pentru pace și progres social, pentru destindere și 
colaborare între state, împotriva tentativelor forțelor reacționare de 
a dezlănțui incendiul războiului termonuclear. Unitatea de acțiune 
a țărilor socialiste frățești — membre ale Tratatului de la Varșovia 
și ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, constituie o garan
ție sigură pentru apărarea păcii și securității popoarelor, pentru 
consolidarea pozițiilor internaționale ale socialismului real.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare multila
terală între popoarele, țările și partidele noastre se vor dezvolta și 
aprofunda și în viitor pe baza marxism-leninismului și a interna
ționalismului socialist, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România din 1970.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
urăm Dumneavoastră, dragi tovarăși, întregului popor român suc
cese noi și mai mari in edificarea socialistă, ■ pentru ascensiunea pe 
mai departe a României frățești vecine.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al. Partidului Comunist Dulgar, 
Președintele Consiliului de Sta.t 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președinte al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de a 38-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist, avem onoarea de a vă adresa Dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum și întregului popor român, în nu
mele Comitet ulut.Cen.tr al al.-Partidului Comunist ..din Cehoslovacia, 
Guvernului • Republicii Socialiste-Cehoslovace, poporului cehoslovac 
și al nostru. pHrsonaifXc'eleimaU'.EfinCere'felicitari șiisalutăfi frățeștiu

Eliberarea țării Dumneavoastră 'de sub fascism, în urmă cu SS- 
de ani, a creat condițiile pentru realizarea transformărilor econo
mice și sociale fundamentale și a permis poporului român să: se 
angajeze, sub conducerea Partidului Comunist Român, alături de 
celelalte țări frățești ale comunității socialiste, pe calea societății 
socialiste;

Noi, 'în Republica Socialistă Cehoslovacă, ne bucurăm de rezul
tatele pe care oamenii muncii români le obțin in înfăptuirea hotă
ririlor celui de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
pe planul construcției socialiste.

Prețuim raporturile de prietenie și colaborare multilaterală care 
s-au dezvoltat amplu între Partidul Comunist din Cehoslovacia și 
Partidul Comunist Român, între Republica Socialistă Cehoslovacă 
și Republica Socialistă România, intre oamenii muncii din țările 
noastre. întîlnirile care au loc intre tovarășii din conducerile noas
tre de partid și de stat, îndeosebi cele la nivelul cel mai înalt, au 
o contribuție importantă la adincirea relațiilor noastre.

Avem convingerea că relațiile noastre reciproce vor continua să 
se dezvolte cu succes pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în interesul popoarelor, noastre, al 
întăririi coeziunii comunității țărilor socialiste, mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, al luptei noastre comune împotriva 
imperialismului, pentru victoria socialismului, păcii și progresului 
în lume.

Vă rugăm, dragi tovarăși,’să primiți Dumneavoastră și întregul 
popor român urările noastre cele mai bune de succes in con
strucția socialismului în țara Dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,

Președintele,
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
îmi face mare plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele 

guvernului și poporului Pakistanului și al meu personal, urări cor
diale, precum și călduroase felicitări cu ocazia fericită a Zilei na
ționale a Republicii Socialiste România. Sint convins că relațiile de 
prietenie dintre țările noastre vor continua să se întărească, iar 
cooperarea bilaterală să se consolideze în avantajul reciproc al 
celor două popoare.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a transmite 
Excelentei Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte con- 
siderațiuni.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi 

face o mare plăcere să vă transmit, dumneavoastră și poporului 
României, bunele mele urări împreună cu cele ale poporului Cana
dei. Soția mea și cu mine păstrăm multe și calde amintiri din 
recenta noastră vizită în frumoasa dumneavoastră țară.

Doresc, de asemenea, să vă transmit cele mai bune urări de 
sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și familia dumnea
voastră.

EDWARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adre
sez Excelentei Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări pen
tru prosperitatea popoi-ului român.

CARL GUSTAF R.
Stockholm

Excelenței Sale \
. Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Sărbătorii naționale îmi oferă prilejul de a vă 
adresa în numele poporului italian sincere urări de prosperitate 
viitoare pentru poporul român și de fericire personală pentru 
Excelența Voastră.

ALESSANDRO PERTÎNI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Excelență,
Cu ocazia fericită a zilei naționale a țării dumneavoastră, am 

marea plăcere să transmit Excelenței Voastre, din partea guvernu
lui și poporului Indiei, cît și din partea mea personal, cele mai 
'calde felicitări și urări.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și cooperarea care 
există între țările noastre se vor întări in continuare in interesul 
reciproc al celor două popoare ale noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune pen
tru sănătatea dumneavoastră și pentru progresul neîntrerupt și fe
ricirea poporului prieten al României.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei eliberării am deosebita plăcere să transmit 
Excelenței Voastre cordiale felicitări și sincere urări de fericire 
personală și de prosperitate poporului dumneavoastră.

HIROHITO
Împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o mare plăcere să adresez Excelenței Voastre, cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sincerele 
mele salutări și calde urări pentru continua prosperitate și fericire 
a tării dumneavoastră și poporului român.

ELIZABETH R.
Londra

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

■Poporiil'filipinez'$i do'a’rhtfâ MârcOs mi se alătură in a adresă 
.Excelenței Voastre. cejș. mai cordiale salutări cu ocazia Zilei na- 

■:Uoțlălei.,,î| /României.. iS'S/wtovs1! a rafensVlttB I -o
De asemenea, vă-rog 'sa-mi permiteți.'Să- urez- Excelenței . Voas-' 

tre sănătate și fericire continuă, precum și pace și prosperitate 
țării și poporului dumneavoastră, sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și 
cele mai bune urări de bunăstare poporului român.

BEATRIX R.
llaga

*

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE' CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
dresez Excelenței Voastre, in numele meu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire 
tate pentru poporul .României.

General
Șef de Stat al Republicii Turcia

Socialiste România a- 
și al poporului turc, 

personală, de prosperi-

KENAN EVREN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România.
BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării eliberării României, adresez Excelentei 
Voastre urările mele sincere de fericire personală, precum și de 
prosperitate pentru poporul român.

OLAV R.
Oslo

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
, Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a valoroasei dumnea

voastră revoluții, în numele Partidului Progresului și Socialismu
lui, vă adresăm un salut călduros și frățesc.

Vă transmitem felicitările noastre pentru succesele'' pe care 
poporul român le-a realizat în construcția unei societăți noi, sub 
conducerea Partidului Comunist Român. Vă adreșăm urările noas
tre pentru ca poporul român să obțină noi succese pe calea care 
și-a ales-o.

Partidul nostru este pe deplin satisfăcut de relațiile de cooperare 
și prietenie care există intre partidele noastre și reafirmă dorința 
ca aceste relații să se dezvolte și mai mult in folosul luptei noas
tre comune pentru pace și destindere internațională, împotriva im
perialismului și colonialismului.

Partidul nostru este, de asemenea, convins de necesitatea ca 
,cele două/țări ale noastre să-și dezvolte relațiile în toate domeniile 

folosul celor două popoare.
încă o dată, dragi tovarăși, primiți felicitările noastre călduroase 
cele mai bune urări cu ocazia Zilei naționale a României.

Comitetul Central al Partidului 
Progresului și Socialismului

" ALI YATA
Secretar general

al Partidului Progresului și Socialismului

Și

ulut.Cen.tr
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Un „Om al păcii
rară a

în 'lupta pentru
o „Lume ai pacn“

Ecoul profund în conștiința popoarelor al politicii de pace și colaborare 

promovate de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu
România și-a cîștigat mulți prieteni, simpatia și aprecierea po

poarelor lumii pentru politica sa internațională de egalitate și conlucrare 
cu toate statele, pentru activitatea sa consecventă consacrată soluțio
nării tuturor conflictelor numai și numai pe calea tratativelor, înfăptuirii 
securității și cooperării în Europa, dezarmării, și în primul rînd dezar 
mării nucleare, înfăptuirii noii ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Poporul nostru întîmpină cea de-a 38-a 
aniversare a istoricului act de la 23 Au
gust 1944 cu satisfacția de a ști că Româ
nia socialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu se bucură, in întreaga lume, de 
un înalt prestigiu și o unanimă considera
ție. Se poate spune, cu deplin temei, că 
aceste nume — indisolubil îngemănate — 
sînt nu numai larg cunoscute, dar și rostite 
pretutindeni cu cel mai viu interes, cu 
profund respect și deosebită admirație. 
Tot atît de adevărat este și faptul că ni
ciodată poporul nostru nu a avut atîția 
prieteni ca în prezent, pe toate meridia
nele lumii.

Această înaltă considerație, această pro
fundă stimă își au, desigur, sorgintea în 
remarcabilele realizări obținute de poporul

nostru, sub conducerea partidului, în toți 
anii care s-au scurs de la eliberarea țării 
și, cu deosebire, in perioada de după Con
gresul al IX-lea, de cind in fruntea par
tidului și a statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In același timp, un nesecat izvor de spo
rire a prestigiului României socialiste il 
constituie politica ei externă, principială, 
dinamică și profund constructivă. Aspira
ția poporului român, identică, in esența 
sa, cu aceea a tuturor popoarelor, de a 
trăi intr-o lume eliberată de coșmarul 
războaielor, de primejdiile cursei înarmă
rilor, într-o lume a păcii, bunei înțelegeri 
și colaborării rodnice între națiuni, și-au 
găsit în secretarul general al partidului, 
președintele Republicii un înflăcărat expo
nent și un neobosit militant. Conceptele și

pozițiile sale în toate marile probleme 
care preocupă omenirea contemporană, 
intensa activitate de contacte consacrată 
dezvoltării legăturilor internaționale ale 
României șt conlucrării pe arena mondia
lă in interesul destinderii și 'înțelegerii in
ternaționale, inițiativele, propunerile și 
demersurile pentru lichidarea conflictelor, 
înfăptuirea securității europene și mon
diale, realizarea dezarmării și afirmarea 
liberă, independentă a tuturor popoarelor 
pe calea progresului economic și social se 
bucură de prețuirea și simpatia popoare
lor, care -*■ pe bună dreptate — văd in 
România o țară demnă in marele concert 
al națiunilor, iar în proeminenta persona
litate de la cîrma ei — pe un neobosit 
„Om al păcii".

Pentru colaborare activă 
cu toate statele >

Dinamismul politicii externe a României socialiste, al cărei 
Inspirator și promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși 
găsește reflectare elocventă In următoarele date :

© Țara noastră întreține RELAȚII DIPLOMATICE cu 137 
state (față de numai 25 state în 1947) ; RELAȚII ECONOMI
CE Șl CULTURAL-ȘTIINȚIFICE cu peste 150 state.

9 Tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat 96 VIZITE OFI
CIALE in țări de pe toate continentele.

© 104 VIZITE OFICIALE la nivel înalt au avut loc în 
România.

0 Cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt au 
fost semnate 20 TRATATE DE PRIETENIE ȘI COLABORA
RE ; 31 DECLARAȚII SOLEMNE COMUNE ; 48 DECLARA
ȚII COMUNE. , ,

în toate aceste documente, ca și în numeroase alte docu
mente de partid și de stat sint înscrise PRINCIPIILE NO! 
DE RELAȚII, pe care România le promovează cu toate sta
tele și pentru a căror generalizare militează consecvent.

® Partidul Comunist Român întreține raporturi de cola
borare și solidaritate cu 11 partide comuniste și muncitorești, 
53 partide socialiste și social-democrate, 66 alte partide și 
forțe politice de guvernământ, organizații și mișcări de eli
berare națională.

Pentru o lume fără
Un larg ecou internațional și o unanimă apreciere au trezit 

pretutindeni chemările stăruitoare ale României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in vederea opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare, reducerii cheltuielilor militare, asigurării unei păci și 
securități t'ainice. Amintim doar cîteva dintre aceste acțiuni :

O „DECENIUL DEZARMĂRII AL NAȚIUNILOR UNITE : 1970-1980". 
(idee formulată de România și concretizată intr-o rezoluție a O.N.U. 
in 1969).

• „CONSECINȚELE ECONOMICE Șl SOCIALE ALE CURSEI ÎNARMĂ
RILOR" (Inițiativă cpre a generat adoptarea la O.N.U. a unor rezoluții 
corespunzătoare, pe baza unor rapoarte întocmite de grupuri de experți 
internaționali, prezidate de reprezentantul român. Un al treilea raport 
similar urmează a fi prezentat apropiatei sesiuni ordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.).

© In baza programului de dezarmare în 8 puncte, adoptat la Con
gresul al Xl-lea al P.C.R., a fost întocmit și difuzat la O.N.U. documentul 
intitulat : „POZIȚIA ROMÂNIEI IN PROBLEMELE DEZARMĂRII, IN 
PRIMUL RiND ALE DEZARMĂRII NUCLEARE, Șl INSTAURAREA UNEI 
PĂCI TRAINICE IN LUME" (1975).

• „HOTĂRÎREA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN PRIVÎND POZIȚIA ROMÂNIEI IN PROBLEMELE DEZARMĂRII, 
SI IN PRIMUL RIND ALE DEZARMĂRII NUCLEARE" (Document publicat

nucleare, unită prin voința de pace, independență și

• România acționează pentru ca la reluarea, la 
toamnă, a REUNIUNII DE LA MADRID să se ajungă la 
încheierea ei cu rezultate cit mai bune, la convocarea 
unei conferințe de încredere și dezarmare în Europa, 
precum și la continuitatea reuniunilor general-europene.

® Țara noastră se pronunță cu cea mai mare fermi
tate pentru oprirea amplasării și desfășurării pe conti
nent a rachetelor cu rază medie de acțiune, renun
țarea la producerea bombei cu neutroni, făurirea unei 
Europe fără nici un fel de arme nucleare.

® Susținind TRANSFORMAREA BALCANILOR INTR-0 
ZONĂ A COLABORĂRII PAȘNICE, FĂRĂ ARMAMENT 
NUCLEAR, România a propus organizarea unei confe
rințe Ia cel mai inalt nivel a țărilor din această zonă 
geografică.

Leonid BREJNEV
secretar general al C.C. cl P.C.U.S., 
președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

IN SEMN DE PROFUND OMAGIU
1*
*

in semn de omagiu și aleasă prețuire față de activitatea sa prodigioasă pusă in slujba 
cauzei păcii, dezarmării, independenței și colaborării între popoare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale, i-au fost conferite 
peste 100 de înalte ordine, medalii, titluri și alte distincții din partea a zeci de state de 
pe toate meridianele și a unor prestigioase instituții și organizații naționale și internaționale.

O vie ilustrare a interesului opiniei publice de pretutindeni față de România și 
președintele ei o constituie, de asemenea, faptul că în 33 de țări din Europa, Asia, 
Africa și America au fost editate 114 LUCRĂRI, în 21 de limbi, din opera to
varășului Nicolae Ceaușescu sau consacrate personalității sale.

Pentru o Europă unită, a păcii, securității și colaborării
In rîndul popoarelor europene este cunoscută și larg apreciată contribuția inestimabilă a României, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu la definirea, cristalizarea și trănșpunerea in practică a conceptului de securitate 
europeană, la continuarea proceselor pozitive Inaugurate prin Conferința pentru securitate și cooperare în Europa 
de la Helsinki, la făurirea unei Europe fără arme 
progres a națiunilor continentului.

• „MĂSURI PE PLAN REGIONAL IN VEDEREA 
ÎMBUNĂTĂȚIRII RELAȚIILOR DE BUNĂ VECINĂTATE 
INTRE STATELE EUROPENE APARȚININD UNOR SIS
TEME ECONOMICE Șl SOCIALE DIFERITE" (Rezoluție 
adoptată, din inițiativa României, Ia sesiunea din 1965 
o Adunării Generale a O.N.U.)

® România a acționat ferm pentru destinderea pe 
continent, adoptînd in acest sens un șir de inițiative 
memorabile, cum ar fi stabilirea relațiilor diplomatice 
cu R.F.G. in 1967.

# ACTUL FINAL DE LA HELSINKI conține nu
meroase idei 
subcapitolul distinct privitor la nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța.

preconizate de țara noastră, precum și

®,ly perioada post-Helsinki, România a militat con
secvent pentru transpunerea prevederilor Actului final, 
ca un tot unitar, in cadrul reuniunilor general-europene.

arme și fără războaie
în preajma primei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate dezarmării, din 
1978, pe baza căruia au fost prezentate sesiunii propuneri concrete, 
multe dintre ele reținute și incluse în documentul final al sesiunii).

« ISTORICELE INIȚIATIVE DE PACE Șl DEZARMARE ALE TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU din toamna anului 1981 și primăvara 
anului 1982 au generat adunări populare, mitinguri, marșuri de o 
amploare fără precedent - importantă contribuție la vasta mișcare 
desfășurată în Europa și în lumea întreagă pentru salvgardarea păcii 
și trecerea la acțiuni concrete de dezarmare.

• „POZIȚIA Șl PROPUNERILE ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA PROBLE
MELE DEZARMĂRII" - document adoptat și prezentat din împuternicirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și in baza mandatului încredințat de 
Marea Adunare Națională, la 22 iunie 1982, celei de-a doua sesiuni 
speciale a O.N.U. Documentul - amplu și unitar program de acțiune în 
vederea soluționării radicale a problemelor cursei înarmărilor - s-a 
bucurat de un deosebit ecou, fiind apreciat de secretarul general al 
O.N.U. ca unul din cele mai cuprinzătoare și constructive documente 
prezentate cu acest prilej.

Litigiile și diferendele — soluționate 
exclusiv pe căi politice, prin tratative

Intr-o perioadă caracterizată prin numeroase și grave
România s-a pronunțat și se pronunță neabătut pentru renunțarea definitivă la calea 
militară și recurgerea exclusiv la mijloace 
litigiilor interstatale. In acest sens : \

© România a inițiat la O.N.U. rezoluția 
intitulată „REGLEMENTAREA PRIN MIJ
LOACE PAȘNICE A DIFERENDELOR DIN
TRE STATE".

® Președintele Nicolae Ceaușescu a luat 
inițiative și o întreprins DEMERSURI CON
CRETE IN VEDEREA STINGERII UNOR 
FOCARE DE CONFLICT SI ÎNCORDARE 
DIN DIFERITELE REGIUNI ALE LUMII.

® Cu prilejul actualelor evenimente din 
LIBAN șl îndeosebi din BEIRUTUL DE 
VEST, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub-

Elocvente mărturii de prețuire 
și stimă

„Spre noi culmi 
ale construcției socialiste"
„Oamenii sovietici acordă o înal

tă apreciere minunatelor împliniri 
ale clasei muncitoare, țărănimii 
cooperatiste șl intelectualității din 
România, care, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist, au 
schimbat fața țării. Noi vedem cu 
multă satisfacție că Republica So
cialistă România este în prezent 
o țară care se dezvoltă in ritmuri 
rapide, are o industrie modernă, în 
permanentă ascensiune, și o agri
cultură cooperatistă bine organiza
tă. Activitotea întregului vostru 
partid, în frunte cu conducătorul 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
duce țara spre noi culmi înalte ale 
construcției socialiste".

„Contribuție remarcabilă 
la cauza progresului omenirii

„Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român, sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au obținut realizări 
mărețe în construcția socialistă și 
au adus o contribuție remarcabilă 
la apărarea păcii în lume, la cau
za progresului omenirii".

Hu YAOBANG
președintele C.C. al P.C. Chinez

conflicte internaționale,

politice, la tratative, pentru reglementarea

liniat că trebuie făcut totul pentru o SO
LUȚIE POLITICA IN BEIRUT, pentru dezan- 
gajareo militară și asigurarea indepen
denței Libanului, pentru organizarea unei 
CONFERINȚE INTERNAȚIONALE cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palesti
nei - în vederea soluționării problemei po
porului palestinian, pe bazo dreptului său 
ia autodeterminare, inclusiv a.constituirii 
unui stat palestinian independent - și, 
totodată, în vederea asigurării suveranită
ții, integrității teritoriale și independenței 
tuturor statelor din zonă.

• APELUL POPORULUI ROMÂN ADRESAT CELEI DE-A DOUA 
SESIUNI SPECIALE A O.N.U., care, prin cele 18 milioane de semnături, 
a dat expresie hotăririi României de a acționa, în strinsă solidaritate cu 
toate forțele iubitoare de pace, pentru o lume fără arme și fără 
războaie, a păcii și colaborării.

Todor JIVKOV
secretar general
al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

„Fiu credincios al poporului, 
militant de frunte al mișcării 

comuniste și muncitorești”
„Comuniștii bulgari, poporul bul

gar cunosc bine viața dumneavoas
tră de fiu credincios al poporului 
român
Român. Comuniștii bulgari, oamenii 
muncii bulgari vă cunosc ca pe un 
renumit militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
unul din marii prieteni ai țării 
noastre".

„Alături de mișcările 
de eliberare"

„Trebuie să spun, din adîncul 
sufletului, că poziția adoptată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
guvernul și poporul român a fost 
permanent pozitivă si, de aceea, 
cald apreciată de mișcările de eli
berare din Africa și de S.W.A.P.O. 
îndeosebi. Ajutorul material consi
derabil primit din partea României 
a reprezentat pentru noi un impor
tant sprijin pentru a continua lupta 
de eliberare națională".
Sam NUJOMA
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O.

și al Partidului Comunist

„O înțelegere profundă 
a marilor probleme mondiale"

„Președintele Ceaușescu, prin 
înțelegerea atît de profundă a 
marilor probleme ale lumii, poate 
contribui și contribuie la soluțio
narea problemelor globale cele 
mai arzătoare ale omenirii".

Richard NIXON
fost președinte al Statelor Unite 
ale Ămericii

În sprijinul edificării noii ordini economice 
internaționale

Pentru cele două treimi din omenire care trăiesc In continentele vitregite și, de 
fapt, pentru opinio publică mondială constituie un puternic imbold la acțiune concepția 
și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind edificarea noii ordini economice 
internaționale, care să ducă la dezvoltarea cu precădere a statelor rămase in urmă pe 
plan economic, asigurarea stabilității economice mondiale și progresul tuturor națiu
nilor. •

• Congresul al Xl-lea al P.C.R. a ela
borat un larg șl cuprinzător PROGRAM DE 
ACȚIUNE in vederea instaurării noii ordini, 
materializat in documentul de poziție pre
zentat la O.N.U. in 1975.

k
gente pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini economice Internațio
nale. I

• MESAJUL PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ADRESAT CELEI DE-A V-A 
CONFERINȚE U.N.C.T.A.D. DE LA MANILA 
(1979) conține un ansamblu de 10 puncte 
privind măsurile cele mai actuale și ur-

• Recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reiterat propunerea privind ORGANIZA
REA UNEI CONFERINȚE LA NIVEL ÎNALT 
A ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE, 
care să stabilească o strategie comună in 
vederea negocierilor țu statele dezvoltate.

Personalitate politică 
de talie mondială”

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este nu numai un mare conducă
tor al României, un om politic pro
eminent al Balcanilor și Europei, ci 
și o personalitate mondială de 
prim rang".
Andreas PAPANDREU 
primul ministru al Republicii Elene

„Atașament neclintit 
față de Națiunile Unite"
„Av|nd posibilitatea să vorbesc 

cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
am constatat în cit de mare măsu
ră domnia sa personal, guvernul 
român, sînt atașați Națiunilor Uni
te. Este o satisfacție pentru mine 
să aduc mulțumiri unei personali
tăți ca președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru contribuția atît 
de activă, constructivă și energică 
adusă in toate sferele de activita
te ale O.N.U.".

„Impresii deosebite 
despre conducătorul 

României”
„M-o Impresionat personalitatea 

președintelui Ceaușescu și rămîn cu 
impresii deosebite despre cel ce se 
află la conducerea României, țară 
dornică să-și dezvolte cooperarea 
ei cu alte națiuni. România depu
ne eforturi susținute pentru conso
lidarea păcii și înțelegerii, inclusiv 
prin numeroasele contacte directe 
care duc la dezvoltarea colaboră
rii bilaterale, a cooperării interna
ționale".

Margaret THATCHER
primul ministiu al Marii Britanii

Javier PEREZ DE CUELLAR 
secretar general al O.N.U.

„Sprijin cauzei poporului 
palestinian"

„Apreciez în mod deosebit pozi
ția Republicii Socialiste România, 
sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, de sprijinire a mișcărilor de 
eliberare, a cauzei păcii, de con
struire a socialismului și cooperare 
internațională. Vă adresez mulțu
mirile poporului nostru pentru po
zițiile pe care le-ați adoptat în 
sprijinirea luptei poporului palesti
nian". i

Yasser ARAFAT
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei
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