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TOVARĂȘUL N1COLAE CEAUȘESCU
a inaugurat ieri noul tronson
al metroului bucureștean

în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
a tovarășei ELENA CEAUȘESCU,

VIBRANTA MANIFESTARE DEDICATA ÎMPLINIRII
A 35 DE ANI DE LA ORGANIZAREA PRIMELOR
ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI
O strălucită afirmare a spiritului patriotic, revoluționar
al tineretului, al întregului nostru popor
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în prezența tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, vineri, 19 august 1983, pe sta
dionul „23 August" din Capitală, a
avut loc sărbătorirea împlinirii a 35
de ani de la constituirea primelor
șantiere naționale ale tineretului.
Desfășurată în .aceste zile, de pu
ternic avînt creator, cînd oamenii
muncii de pe întreg cuprinsul țării
raportează în cinstea marii noastre
sărbători naționale de la 23 August
remarcabile succese in toate domeniile, impresionanta manifestare dedicată activității pline de abnegație
desfășurate pe șantierele patriei a
constituit, la rîndul ei, un moment
de emoționantă evocare a participării tinerei generații la dezvoltarea
și înflorirea României, la înălțarea ei
pe culmi tot mai înalte .de civilizație
și progres. Un moment de strălucit
bilanț, ale cărui pagini de început se
scriau la scurt timp după. vibranta
chemare adresată de partid tinerei
generații prin glasul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de
atunci, de conducător al organizației
revoluționare a tineretului comunist.
Răspunsul la această chemare și-a gă
sit expresia elocventă in impresionanta mișcare de masă a brigadierilor desfășurată cu exemplară dăruire
revoluționară și abnegație, de sute de
mii de muncitori, țărani, elevi și
studenți, care, și-au pus ființă din
ființa lor la temelia importantelor
obiective economice și social-culturale ridicate după înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
pe pămintul patriei noastre. Ultimii
18 ani, marcînd perioada' de cînd în
fruntea partidului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ani atît de fertili
pentru întreaga țară, au însemnat o
perioadă de împliniri fără precedent
și pentru tinerii brigadieri prezenți
pe șantierele naționale. Marea încre
dere pe care partidul, secretarul său
general o arată tinerilor a făcut ca

în prezența tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, vineri după-amiază a fost inau
gurat cel de-al treilea tronson al pri
mei magistrale a metroului bucu
reștean.
Lucrare de mari proporții, care
probează cu putere geniul creator al
muncitorilor, tehnicienilor și specia
liștilor noștri, capacitatea industriei
românești constructoare de mașini,
metroul bucureștean se înscrie între
realizările de prestigiu ale acestei
epoci, punînd în lumină grija neslă
bită a conducerii partidului și statu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu
personal, pentru ridicarea neîntrerup
tă a nivelului de civilizație al paporului nostru. ,
Rod al inițiativei personale a se
cretarului general al partidului, care
a formulat orientările și a indicat
soluțiile cele mai. adecvate ale acestei
impunătoare construcții a anilor so
cialismului, metroul este una din cele
mai moderne artere de transport de
acest gen. Prin finalizarea lucrărilor
cil peste patihi luni de' zile 'îriâirite de
termen
succes pe care proiectanții
și constructorii îl dedică marii noas
tre sărbători naționale de la 23 Au
gust — se încheie activitatea la pri
ma magistrală subterană est-vest a
Capitalei, care măsoară 27 km lun
gime.
Odată cu darea în exploatare a ce
lui de-al treilea tronson al metroului
— în lungime de 7,8 km — se asi
gură o legătură rapidă și. sigură între
mari zone puternic industrializate și
populate ale Bucureștiului, situate

(Continuare in pag. a IV-a)

Cuvîntarea tmnșulm Nkok Ceaușescu
Dragi tovarăși și prieteni,
Cu prilejul marii manifestări
consacrate împlinirii a 35 de ani de
la constituirea primelor șantiere
naționale ale tineretului, doresc ca,
în numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, al
Consiliului de Stat și guvernului,
precum și al meu personal, să
adresez tuturor participanților,
tuturor brigadierilor și întregului
tineret âî patriei noastre, întregu
lui popor român un călduros salut
revoluționar, comunist, împreună
cu cele mai bune urări. (Aplauze
puternice, urale ;
se scandează
„Ceaușescu — tinerii !“).
Această mare manifestare a ti
neretului patriei noastre are loc în
ajunul împlinirii a 39 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, de la trecerea
patriei noastre pe calea nouă, a
făuririi unui viitor liber, a viito
rului socialist si comunist! (Aplau

ze puternice, urale ; se scandează
îndelung „Ceaușescu și poporul!**).
Au fost ani de luptă și muncă. Din
primele zile ale revoluției, tinere
tul s-a angajat cu toată forța în
războiul pentru eliberarea patriei,
pentru lichidarea deplină a ocupanților hitleriști, precum și în
lupta pentru democratizarea țării
și refacerea întregii patrii. In
această luptă uriașă, poporul nos
tru, tineretul patriei noastre au
dat nenumărate jertfe. Aș dori
acum, în ajunul acestei mari sărbă
tori naționale, de la această ma
nifestare a tineretului patriei noas
tre, să aduc un omagiu fierbinte
tuturor luptătorilor revoluționari
care au înfăptuit revoluția de eli
berare socială și națională, arma
tei patriei noastre care a dus o
luptă hotărîtă — și în care tinere
tul a avut un rol foarte important
— pentru eliberarea patriei noas
tre de sub- jugul dominației hitleriste. (Aplauze puternice, urale ;
se scandează îndelung „Ceaușescu

și poporul I", „Ceaușescu — ti
nerii !“).
încă’ în lunile războiului împo
triva hitlerismului, purtat alături
de Armata’ Sovietică, tineretul pa
triei noastre, întregul popor, răspunzînd chemării partidului, s-a
angajat în munca pentru dezvol
tarea economiei naționale, asigurînd în acest fel condițiile necesare
susținerii frontului cu tot ce era
necesar. Totodată, s-au inițiat ac
țiuni — în industrie, în agricultu
ră, în transporturi și în alte sec
toare — pentru a asigura refacerea
țării după distrugerile provocate
de război. în aceste luni a avut loc
înfăptuirea revoluției agrare; prin
lichidarea moși.erimii și trecerea
întregului pămînt în mîinile țără
nimii muncitoare. Deci, revoluția
de eliberare socială și națională a
însemnat începutul unei lupte re
voluționare hotărîte, pentru trans
formarea din temelii — și socială,
și economică — a patriei noastre,
pentru ridicarea României la un

nou nivel de dezvoltare. în această
luptă, tineretul patriei noastre și-a
îndeplinit cu cinste misiunea în
credințată de partid, îndreptățind
încrederea pe care i-a acordat-o
poporul,
atunci cînd l-a. che
mat să se afle în primele rînduri ale .- luptei
pentru refa
cerea patriei noastre. (Aplauze
puternice, urale ; se scandează
„Ceaușescu — I’.C.R.!“ ; „Ceaușescu
— tinerii !“).
în istoria milenară a patriei
noastre, tineretul, generațiile tine
re s-au aflat întotdeauna în pri
mele rînduri ale luptătorilor pen
tru progres, pentru independență,
pentru libertate și dreptate socială
și națională. întotdeauna tineretul
a preluat și dezvoltat pe o treaptă
superioară virtuțile și tradițiile
înaintate, revoluționare ale po
porului nostru, dorința sa de liber
tate, dorința de a fi stăpîn în propria-i țară. întotdeauna tineretul a
(Continuare în pag. a III-a)

pe traseul Militari — Republica. Ast
fel, bucureștenii vor putea ajunge în
numai 40 de minute de la un capăt
la altul al Capitalei, ceea ce consti
tuie o performanță pe care numai
metroul o poate asigura. Ultimul
tronson al magistralei I va prelua
din traficul urban, potrivit estimări
lor edililor, aproape 75 000 de călători
pe oră și sens.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu,
de tovarășii Constantin Dăscălescu,
Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu,
Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Ludovic Fazckas, Alexandrina
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu,
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru
Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitcc,
precum și de membri ai conducerii
ministerelor care participă la reali
zarea metroului.
Momentul festiv al inaugurării ofi
ciale are loc la stația Politehnica,
amplasată în vecinătatea acestui in
stitut de învățămînt superior, a în
treprinderii de confecții și a altor
unități economice. Sosirea tovarășu
lui Nicolae . Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea de partid și de
stat a fost salutată cu vii și îndelungi
aplauze și urale, cu deosebit entu
ziasm de constructorii metroului, la
care s-au alăturat un mare număr
de locuitori ai acestui modern car
tier. Cei prezenți au dat glas simțămintelor de dragoste și profundă
stimă față de partid și secretarul său
general pentru neobosita sa activi
tate pusă în slujba progresului și
propășirii multilaterale a României
socialiste, bunăstării și fericirii na

țiunii noastre, pentru grija statornică
de a face din Capitala țării un oraș
demn de epoca socialistă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
întîmpinați de general-locotenent
Petre Constantinescu, director ge
neral al întreprinderii „Metroul"
București, care raportează despre
măsurile ce au fost luate pentru încheierea înainte de termen a con
strucției ultimului tronson al magis
tralei I a metroului bucureștean și
pentru înfăptuirea angajamentului
asumat în cinstea zilei de 23 August.
Finalizarea în devans a tronsonului
a permis constructorilor să realizeze
suplimentar 125,8 milioane lei la
totalul investiții, 203 m liniari tunele
de metrou, peste 4 km cale de ru
lare, 3 000 mp finisaje în stațiile de
metrou, beneficii în valoare de; 5,3
milioane lei la activitatea de construcții-montaj.
Noua arteră a metroului — care
trece pe sub Grădina Botanică, se
înscrie pe sub B-dul Armata Poporu
lui pînă la Institutul național de
creație științifică și tehnică și pe
B-dul Preciziei, pînă în cartierul (Mi
litari — a pus în fața constructprilor probleme deosebit de complexe
și dificile, ce au fost rezolvate cu
succes de specialiștii- noștri, care au
promovat numeroase soluții și tehno
logii originale, au dat nenumărate
examene de muncă, de cutezanță^ de
creație, de competență și de compe
titivitate. Ea este prevăzută cu pa
tru stații, situate în puncte de con
vergență a multor trasee de trans
port în comun de suprafață din și
(Continuare în pag. a V-a)
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Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Populare Polone
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, 19 august, la

Snagov, pe tovarășul Bohuslaw Stahura, care și-a prezentat scrisorile
de acreditate în calitate de ambasa-

dor extraordinar și plenipotențiar al
R. P. Polone la București. (Conti
nuare în pagina a Vl-a).

Ambasadorul Republicii Panama
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, la Snagov, pe Roko

Ivan Setka Sagel, care și-a prezen
tat scrisorile de. acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Panama
în țara no.astră. (Continuare in pa
gina a Vl-ă).

Ambasadorul Malayeziei
Președintele
Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, vineri, la Sna-

gov, pe Ahmad Faiz Hamid, ambasadorul Malayeziei la București, în vi
zită de rămas bun, cu prilejul înche-

ierii misiunii sale în țara noastră.
A avut loc o convorbire care s-a
desfășurat într-o atmosferă cordială.
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IA ORGANIZAREA
Cuvîntul tovarășului Pantelimon
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat! tovarăși,

Dînd expresie celor mai alese
gînduri și sentimente de profundă
dragoste și recunoștință ale întregu
lui tineret al patriei față de condu
cătorul strălucit și încercat al parti
dului și poporului nostru, vă rog
să-mi permiteți ca, în numele partieipanților la această impresionantă
manifestare, al tuturor tinerilor țării,
să exprim cu adîncă și nemărginită
bucurie mulțumirile noastre fierbinți
pentru deosebita cinste și onoare de
a avea în mijlocul nostru pe cel mai,
iubit fiu al poporului român, exemplu
minunat și ideal înălțător pentru
generațiile de tineri,
de
muncă
neobosită și dăruire revoluționară, de
fierbinte patriotism și înflăcărată cu
tezanță comunistă, de strălucit mili
tant pentru cauza nobilă a păcii și
înțelegerii între popoare, pentru
dreptate și progres în întreaga lume,
pe secretarul general al Partidului

Găvănescu

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, . tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu aceleași sentimente de aleasă și
respectuoasă prețuire, ne exprimăm
profunda recunoștință și satisfacție
pentru participarea la această ma
nifestare tinerească a tovarășei Elena
Ceaușescu, eminentă personalitate a
vieții politice, savant de renume
mondial, militant neobosit pentru fo
losirea cuceririlor științei și tehnicii
în beneficiul umanității, pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei și bună
starea celor ce muncesc..
Salutăm cu respect prezența Ia
această manifestare a tovarășilor din
conducerea partidului și statului, a
reprezentanților organizațiilor de
masă și obștești, a oamenilor muncii
din Capitală, precum și a brigadieri
lor care acum 35 de ani, la îndem
nul partidului, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pe atunci secretar general
al organizației revoluționare a tine
retului din România, au pus temelia
marilor tradiții ale șantierelor națio
nale ale muncii patriotice, au deschis
o pagină glorioasă în marea epopee
pentru reconstrucția țării.

Raportul tinerei generații privind activitatea.de muncă
patriotică desfășurată pentru dezvoltarea economicosocială a patriei
din România raportează conducerii
Stimați tovarăși,
partidului faptul că toți tinerii țării,
In această perioadă, cînd întregul
sub conducerea comuniștilor, într-o
nostru popor omagiază împlinirea a
deplină unitate de gîndire și voință,
18 ani de cînd în fruntea partidului
sînt angajați cu toată răspunderea in
și statului nostru vă aflați dumnea
înfăptuirea hotărîrilor adoptate de
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Congresul al XII-lea și Conferința
Ceaușescu, cînd țara întreagă întîmNațională ale partidului. își desfăpină, cu noi și semnificative fapte de
șpară activitatea numeroase șantiere
muncă, a 39-a aniversare a libertății
naționale
ale tineretului, între care
noastre, avem fericitul prilej de a
se distinge Șantierul național Cana
evoca glorioasele tradiții de muncă
lul Dunăre — Marea Neagră, care a
și luptă ale poporului român, care, la
devenit cel mai mare șantier, în
chemarea partidului cqmunist, s-a
care s-au cristalizat experiențele și
angajat cu toate forțele în măreața
învățămintele muncii avîntate a tiepopee inaugurată de acel August de ■ nerei
generații a țării, precum și
foc al anului 1944. in marile bătălii
cele de la bazinele carbonifere Ropentru reconstrucția țârii, distrusă de
vinari
și Motru, Combinatul petro
război, pentru făurirea României noi,
chimic Midia, sistemul de desecări
socialiste.
București, sistemul de irigații ViiLa vibranta dumneavoastră chema
șoara Nord, sistemul hidroenergetic
re. mult iubite și stimate tovarășe
„Porțile de Fier II", Centrala termo
Nicolae Ceaușescu, . adresată tinerei
electrică pe șisturi bituminoase Ani
generații in anul 1945, ca secretar
na. Centrala termoelectrică Drobetageneral al Uniunii Tineretului Comu
Turnu Severin, ca și numeroasele
nist „Prin munca noastră să refacem
șantiere județene și locale.
tara, prin munca noastră să contri
Vă raportăm, mult iubite și sti
buim la clădirea unei Românii îm
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
belșugate și frumoase cum n-a mai
sarcinile
încredințate de dum
fost niciodată pînă acum", tineretul
neavoastră organizațiilor revoluțio
din toate colțurile țării a răspuns
nare de tineret se îndeplinesc con
prin crearea unei uriașe mișcări de
form angajamentelor asumate.
masă pentru refacerea țării. Acest
Pe aceste șantiere s-a călit con
mobilizator îndemn a determinat în
știința revoluționară a tinerei gene
ființarea a 422 brigăzi de reconstruc
rații, la aceste obiective s-au for
ție, ce cuprindeau zeci de mii de ti
mat adevărați! eroi ai muncii avîn
neri. Avîntul revoluționar din acea
tate, care participă activ la înălțarea
vreme a asigurat trecerea la o etapă
și prosperitatea patriei scumpe.
superioară de organizare a activității
Pe baza indicațiilor dumneavoas
de muncă patriotică sub forma tabe
tră,
mult stimate tovarășe secretar
relor de reconstrucție, care au lucrat
general, în ultimii ani, ca urmare
la căile ferate București — Roșiori
a rezultatelor obținute în întreaga
de Vede — Craiova și Caransebeș —
Rpșita, la Fabrica, de confecții Bucu . activitate, Uniunea Tineretului Comunist se autofinanțează, o contri-rjțj
rești, la exploatările carbonifere din
Valea Jiului; la uzinele metalurgice • buție importantă la aceasta avîndro
munca patriotică. .,.
....
Hunedoara și'alte numeroase obiecti
' Raportăm cu mîndrie ■conducerii
ve.’ Experiența acumulată a creat
partidului
că
am
depășit
angajamen

condițiile ca tînăra generație să-și
tul stabilit pentru întîmpinarea aasume răspunderea de a realiza im
cestui jubileu, prin munca milioa
portante obiective economice prin
nelor de tineri muncitori, țărani, edeschiderea, la începutul anului 1948,
levi și studenți, fără deosebire de
Ia construcția conductei de gaz metan
naționalitate, planul pe anul 1983
Agnita-Botorca, a primului șantier
fiind
îndeplinit în proporție de peste
național al tineretului. Organizațiile
87 la sută.
de tineret au trecut la organizarea a
Rezultatele obținute de tînăra ge
noi șantiere naționale — la; Bumnerație în activitatea de muncă
bești-Livezeni, Salva-Vîșeu, Lunca
patriotică, pe șantierele tineretului,
Prutului și altele — la care au parti
în producție și pregătirea profesio
cipat peste 100 000 de brigadieri. în
nală, în toate domeniile de activitate,
anii următori, U.T.C. a mobilizat
încadrate armonios și firesc în ma
sute de mii de tineri pe șantierele
rile izbînzi ale poporului român, își
construcției socialismului, un șantier
au izvorul in grija permanentă a
reprezentativ fiind stadionul „23 Au
partidului, a dumneavoastră, mult
gust", care găzduiește astăzi marea
iubite și stimate tovarășe Nicolae
noastră manifestare.
Ceaușescu, față de tineret, în preo
O etapă calitativ nouă în viața și
cuparea statornică de a crea tinerei
munca tineretului României sociagenerații
condiții minunate de muncă
liste începe odată cu . cel de-al
și viață, de afirmare plenară în toate
IX-lea Congres al Partidului Comu
sectoarele vieții economice, politice și
nist Român, eveniment de însemnă
sociale. Și în viitor organizațiile de
tate cardinală în istoria contempo
tineret vor acționa pentru antrenarea
rană a țării, care avea să inaugureze
tinerei generații la înfăptuirea obiec
epoca celor mai bogate transformări
tivelor de dezvoltare economico-so
revoluționare din istoria multimile
cială a patriei, vor organiza noi
nară a patriei. în conformitate cu
șantiere naționale pentru realizarea
indicațiile și orientările formulate de
obiectivului strategic de asigurare a
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
independenței energetice a României.
secretar general, activitatea de mun
că patriotică a tineretului este re- . Pe baza indicațiilor dumneavoastră,
s-a trecut la organizarea muncii
lansată într-o concepție nouă, revo
pentru înfăptuirea marilor-programe
luționară, șantierele naționale deve
stabilite
de partid în agricultură.
nind adevărate școli de formare și
Acestea constituie doar cîteva din
educare comunistă a tinerei genera
obiectivele asumate de Uniunea Tine
ții. Tot. în această perioadă, ca parte
retului Comunist și vă încredințăm,
integrantă a educării pentru muncă
mult iubite și stimate tovarășe
și viață, s-au dezvoltat, potrivit spe
Nicolaej Ceaușescu, de faptul că tra
cificului vîrstei, acțiuni de muncă
dițiile muncii patriotice ale tinerei
patriotică ale pionierilor.
generații își vor găsi acoperirea în
hoi realizări ale muncii revoluționare
Stimați tovarăși,
consacrate propășirii continue a
patriei, afirmării libere și indepen
în acest moment aniversar. Uniu
dente a României în rîndul națiunilor
nea Tineretului Comunist și Uniunea
lumii.
Asociațiilor Studenților Comuniști

Folosim și acest prilej pentru a
reafirma atașamentul deplin al tine
rei generații la politica internă și
externai a partidului și statului nos
tru, al cărei inițiator și promotor
neobosit sinteți dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, cel care v-ați consacrat întreaga viață și activitate
soluționării,
în
interesul
popoarelor, a problemelor vitale cu
care se confruntă omenirea, asigu
rării păcii și progresului social, fău
ririi unei lumi mai bune și mai drep
te pe planeta noastră.

în aceste momente de omagiere
a muncii înaintașilor, de bilanț al în
tregii noastre activități, noi, gene
rațiile tinere de astăzi, ne angajăm
solemn în fața partidului, a secreta
rului său general, că vom face totul
pentru a răspunde prin fapte înălță
toare de muncă încrederii și grijii
părintești ce ne sînt acordate de
partid, de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom învăța și munci necontenit
pentru înfăptuirea Programului par
tidului — ' chezășia prosperității și
progresului scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

un

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ivanov
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în această atmosferă sărbătoreas
că, vă rog să-mi îngăduiți, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să
dau expresie înălțătoarelor gînduri
și simțăminte de dragoste pe care
brigadierii de pe marele Șantier na
țional al tineretului Canalul Dună
re — Marea Neagră le nutresc față
de dumneavoastră, tovarășe secretar
general al partidului, profundei
noastre recunoștințe și nețărmuritei
bucurii pentru încrederea pe care
ne-ați acordat-o de a realiza, prin
forțe proprii, un obiectiv de o ase
menea importanță economică și
socială.
Permiteți-ml să vă raportez, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, că, la 12 august, brigadierii
de la Șantierul național al tineretu
lui Canalul Dunăre — Marea Neagră
au încheiat lucrările la tronsonul ti
neretului, în prezent acționînd, ală
turi de ceilalți constructori ai cana
lului, la finalizarea acestui mare
obiectiv. Așa cum ați cerut dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, brigadierii de pe șantierul
Canalului Dunăre — Marea Neagră
au trecut efectiv la executarea lucră
rilor de excavație la noul canal
Poarta Albă — Midia-Năvodari, dedicînd această importantă realizare
emoționantei sărbători a brigadieri
lor, a tinerei generații a patriei, la
care participăm.
Sintem mîndri șl fericiți că, din
inițiativa și sub directa dumneavoas
tră îndrumare, la Șantierul național
al tineretului de la Canal — această
eroică școală a spiritului revoluțio
nar — s-au format ca muncitori
înaintați peste 45 000 de tineri, dintre

care peste 7 000 s-au calificat aici în
diferite profesii. Vă raportăm, mult
stimate tovarășe secretar general, că
pînă în prezent au fost excavați 56
milioane mc pămînt și rocă și s-au
turnat peste o jumătate de milion de
metri cubi de beton.
Pentru noi, cei ce ne-am călit și
ne-am oțelit voința la înalta școa
lă a muncii pe șantiere, au consti
tuit o emoționantă apreciere cuvin
tele dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, prin care
sublimați că în uzine, pe ogoare, pe
șantierele țării se făuresc și se afirmă adevărați eroi, că munca și
viața lor trebuie să-și găsească un
loc tot mai însemnat în film, în tea
tru, în literatură, în toate domenii
le creației artistice. Vă mulțumim din
inimă pentru aceste aprecieri și ne
exprimăm convingerea că toți crea
torii se vor strădui să oglindească
munca și viața noastră cît mai ve
ridic în operele lor.
Vor trece anii, dar vor rămîne în
tipărite pentru totdeauna în inimile
noastre întîlriirile cu dumneavoastră,
cuvintele de îmbărbătare, sfaturile
părintești, valabile nu numai pentru
activitatea pe șantiere, ci pentru în
treaga noastră viață. Vom fi mîndri și fericiți că am făcut parte din
generația de brigadieri care a înăl
țat unul din cele mai mărețe obiec
tive ale epocii ce va rămîne defi
nitiv în istorie după numele ctito
rului său — epoca Nicolae Ceaușescu.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că, în spi
ritul dragostei față de muncă, față
de partid și patrie, miile de tineri
brigadieri constructori ai Canalului
vor face proba eroismului fără sea
măn care-i animă, urmînd neabătut
exemplul dumneavoastră luminos de
muncă, viață și activitate revoluțio
nară.
„Din adîncul inimii, Ceaușescu —
tinerii !“.

Cuvîntul tovarășului Ștefan
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Elena
Mult
stimată
tovarășă
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, m numele brigadierilor primului șantîer
național al tineretului, care, prin
fapte de- muncă, s-au angajat cjl elan
tineresc în măreața: operă de renaș
tere a patriei, să exprim sentimen
tele noastre de profundă emoție șl
legitimă mîndrie de a vă avea în
mijlocul nostru șl în acest moment
aniversar, cînd se împlinesc 35 de
ani de la constituirea primelor șan
tiere naționale ale tineretului.
Stăruie încă vie în memorie tulburătoarea imagine a celor dinții ani
de după eliberare, cînd tara purta
urmele adinei ale războiului, cînd eforturile întregului popor erau în
suflețite de dorința și hotărîrea de
a înlătura ruinele, de a trece la re
construcție ; după cum la fel de vie
a rămas în amintirea noastră che
marea vibrantă a partidului nostru
comunist adresată tinerilor munci
tori. țărani, militari, elevi și stu
dent! de a se înarma cu uneltele
pașnice ale muncii; îndreptîndu-se
spre fronturile reconstrucției, acolo
unde era mai multă nevoie de bra
țele și energiile tinerei generații.
La îndemnul Partidului Comunist
Român, mobilizați de Uniunea Ti
neretului Comunist, animați de
nețărmurita dragoste de patrie, învingînd greutăți ce păreau de nede
pășit, brigadierii de atunci au reali
zat cea mai mare izbîndă a lor cînd
au reușit — datorită spiritului înalt

Cuvîntul

Stan

de dăruire și abnegație — construi
rea, într-un timp record, a conduc
tei de gaz metan Agnita — Botorca.
Ca unul dintre brigadierii participanți la cele dintîi șantiere naționale ale tineretului dirj țara
noastră, nu aș putea vorbi des'1“"
pre izbînzile de atunci, despre faptele de eroism ale generației mele
fără a sublinia că partidul ne-a for
mat ca adevărați revoluționari, ca
adevărați patrioți ; în rîndurile par
tidului, ale Uniunii Tineretului Co
munist am învățat că adevăratul pa
triotism revoluționar se identifică, în
toate împrejurările, cu fapta dăruită
tării, cu munca rodnică pentru pro
gresul țării. în aceste momente în
cerc un sentiment de mîndrie în fața
faptului că, urmînd luminosul dum
neavoastră exemplu, de înălțător pa
triotism, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, tinerii României de azi
păstrează mereu tînăr spiritul revo
luționar, duc mai departe, în timp,
cu abnegație și eroism, bogata tra
diție a muncii patriotice.
Politica înțeleaptă a partidului și
statului nostru, al cărei promotor
neobosit sinteți de mai bine de 18
ani, dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
constituie un puternic imbold de a
sădi în inimile și conștiințele tinere
devotamentul
nețărmurit pentru
cauza partidului comunist, pentru
scumpa noastră patrie — Republica
Socialistă România.
Să ne trăiți întru mulți ani, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
sănătate și fericire, pentru binele na
țiunii noastre, pentru ridicarea
României pe cele mai înalte culmi
de progres și civilizație !

tovarășului Daniel Danciu

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Miile de tineri brigadieri de pe
șantierele naționale ale tineretului
din bazinul carbonifer Oltenia mi-au
încredințat sarcina de onoare de a

aduce la această sărbătoare a mun
cii și tinereții mesajul vibrant al
dragostei lor fierbinți fată de patrie
și partid, al devotamentului și alesei
prețuiri față de viața și lupta dum
neavoastră eroică consacrată slujirii
cauzei partidului comunist, patriei
noastre scumpe, România socialistă.
Ca student brigadier folosesc acest
prilej pentru a da glas deplinei ade
ziuni a tinerei generații universitare

a țării față de politica internă și ex
ternă a partidului, simțămintelor de
profundă mulțumire ale tuturor stu
denților țării — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
față de minunatele condiții de mun
că și de viață create prin grija parti
dului nostru comunist, a întregii
noastre societăți.
Vă rog să-mi îngăduiți să vă ra
portez, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că brigadie
rii care muncesc cu tenacitate și dă
ruire pentru a da țării cît mai mult
cărbune au realizat, de Ia începutul
activității lor în acest important ba
zin carbonifer, 3 milioane tone căr
bune și au excavat aproape 16 mi
lioane metri cubi steril.
Știm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că minunatele programe
de dezvoltare a țării, care poartă
adînc și nepieritor ’ pecetea gîndirii
dumneavoastră cutezătoare, vor asi
gura și în anii următori o vastă și
clocotitoare activitate constructivă.

Toate acestea ni se adresează în pri
mul rînd nouă, tinerilor. Aici ela
nul nostru tineresc, vocația noastră
creatoare își vor putea afla un larg
cimp de afirmare, contribuind la impodobirea $i înfrumusețarea chipului
patriei cu noi și mărețe realizări.
Reafirmîndu-ne profundele simță
minte de mîndrie patriotică pentru
faptul că prin munca eroică a clasei
noastre muncitoare, a țărănimii și
intelectualității, a întregului nostru
popor, prin vasta si neobosita dum
neavoastră activitate, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, patria
noastră pășește ferm pe drumul ci
vilizației socialiste și comuniste, in
acest moment jubiliar vă încredin
țăm că și pe viitor brigadierii își vor
face pe deplin datoria, ducînd mai
departe tradițiile nobile ale muncii
pentru țară, înscriind prin fapte cu
tezătoare de muncă noi pagini în
marea epopee a construcției noii
orînduiri pe pămîntul scump al
României socialiste.

Cuvîntul tovarășei Carmen
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Asemenea întregului tineret al pa
triei noastre, vă mulțumesc din adincui inimii, cu emoție și nemărginită
bucurie pentru pnoarea de a parti
cipa la această, sărbătoare, ce ya rămine întipărită în inimile șl 'coriștii
ințele noastre tinere, luminîndu-ne
viața și munca, menite să încununeze
activitatea noastră cu noi și nobile
înfăptuiri.
în numele tineretului școlar, ex
prim în fata dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, sentimentele noastre de
aleasă recunoștință pentru minuna
tele condiții de muncă și învățătură
ce ne-au fost create, pentru grija
părintească statornică și caldă pe
care o manifestați față de prezentul
și viitorul nostru, al celor din învățămînt, pentru destinul tuturor tine
rilor patriei noastre socialiste, al în
tregului popor.
în același timp, gîndurile noastre
se îndreaptă cu profund respect și
vie recunoștință către dumneavoas
tră, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume mondial, militant
neobosit pentru afirmarea științei
românești, care vă preocupați perma
nent de formarea multilaterală a ti
nerei generații.
Născuți și crescuți în cei 18 ani de
cînd la conducerea destinelor parti
dului și poporului român vă aflați
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, tinerii de pe
băncile școlii, urmînd exemplul de

Oprișan

dăruire și abnegație cu care slujiți
cauza partidului și a poporului, par
ticipă cu elan tineresc la înfăptuirea
marilor obiective ale edificării socia
lismului în patria noastră, făcînd
dovada maturității lor politice, a în
crederii nețărmurite în partid, în
idealurile sale nobile.
Datorită concepției dumneavoastră
științifice,., ..școala. românească înre
gistrează astăzi profunde transfor
mări revoluționare, a căror semni
ficație o reprezintă formarea noastră
comunistă, revoluționară, prin muncă
și pentru muncă, în stare să ducem
mai departe cu strălucire minunatele
tradiții de luptă și muncă ale po
porului nostru. Viitorul nostru este
aici și aici ni-1 vom construi umăr
la umăr, inimă lîngă inimă, într-o
strînsă unitate în jurul partidului, al
dumneavoastră, care conduceți cu
. înțelepciune și cutezanță poporul
spre piscurile însorite ale comunis
mului.
Astăzi, la aniversarea a 35 de ani
de la constituirea șantierelor națio
nale ale tineretului, noi, cei ce ne
aflăm pe băncile școlii, ne angajăm
solemn, în fața partidului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că ne vom pre
găti temeinic și apoi vom merge
acolo unde este nevoie de noi, în in
dustrie, în construcții, în agricultu
ră și în alte domenii, acolo unde po
porul ne va cere să ne dăruim energiile și cutezanța noastră de tineri
revoluționari.

Acolo unde este dulce apa de iZvor
Al cărui susur cîntă veșnicia,
Ne sînt stindard, acum și-n viitor,
Partidul — Ceaușescu — România !

Cuvîntul tovarășului It major Gheorghe Bejan
Mult iubite și stimate tovarășe
comandant suprem Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vibranta adunare jubiliară consa
crată aniversării a 35 de ani de la

constituirea primelor șantiere națio
nale ale tineretului, onorată de pre
zența dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al națiunii noastre,
ctitorul marilor împliniri socialiste,
ne oferă deosebitul prilej de a vă
raporta că tinerii militari aflați la
datorie sub faldurile gloriosului nos-

tru tricolor îndeplinesc cu înaltă
răspundere comunistă sarcinile rezul
tate din istoricele documente ale
Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, din Direc
tiva dumneavoastră, din magistrala
cuvîntare pe care ați rostit-o la
convocarea-bilanț a activului cadrelor
de bază ale armatei. Acționînd cu
profund devotament pentru reali
zarea unei noi calități, superioară, în
pregătirea de luptă și politică, tinerii
militari participă, în același timp,
cu entuziasm și spirit revoluționar,
îmoreună cu întregul Dopor, la în
făptuirea marilor obiective de dez
voltare economico-socială a țării.
Răspunzînd cu entuziasm la che
marea partidului, a dumneavoastră,
tovarășe Nicolae Ceaușescu, expo
nentul luptei noastre pentru progres
și libertate, militarii constructori se
prezintă cu un bogat raport de fapte
ostășești la această adunare de
cinstire a muncii eroice a tinerilor
care, în urmă cu 35 de ani, la che
marea partidului, s-au înrolat în
marea bătălie pentru reconstrucția
patriei.
în ultimul deceniu, militarii au
participat, alături de oamenii mun
cii, Ia construirea și modernizarea
a peste 250 obiective industriale, iar
în prezent lucrează la 170 obiecti ■
ve economice și social-culturale.
Ostașii constructori au participat Ia
amenajarea marilor sisteme de iri
gații, au realizat cea mai grandioa
să cale de acces peste Carpați —
Transfăgărășanul — au contribuit cu
înaltă mîndrie patriotică la realiza
rea magistralei albastre — Canalul
Dunăre — Marea Neagră — au
participat și participă la extragerea
unei mari cantități de cărbune, con
tribuind la realizarea obiectivului
stabilit de dumneavoastră, ca Româ
nia să devină independentă din punct
de vedere energetic. își aduc o con
tribuție activă Ia realizarea unor im
portante lucrări și în alte sectoare
ale economiei naționale.
Vă raportez, tovarășe comandant
suprem, că îndemnul mobilizator pe
care l-ați adresat armatei de a
participa cu toate forțele la înfăp
tuirea Programului național pentru
asigurarea unor producții agricole
sigure și stabile constituie pentru
toți militarii un puternic imbold de
angajare plenară la realizarea exemplară a prevederilor acestui am
plu program de transformare a na
turii, pentru înfăptuirea noii revolu
ții agrare din țara noastră.
în acest moment sărbătoresc, con
sacrat aniversării a 35 de ani de la
crearea șantierelor naționale ale ti
neretului, îngăduiți-ne, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să exprimăm hotărîrea fermă și an
gajamentul solemn al tuturor mili
tarilor de a-și îndeplini exemplar
toate sarcinile ce le sînt încredin
țate de partid și popor, de dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem, și, în același timp, de a fi gata
în orice moment ca, la nevoie, să
apărăm împreună cu întregul nos
tru popor cuceririle socialismului,
independenta, suveranitatea și inte
gritatea patriei noastre dragi. Re
publica Socialistă România.
z
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
purtat cu cinste făclia progresului
economic și social, a libertății so
ciale și naționale.
Nenumărate sînt jertfele pe care
înaintașii noștri le-au dat în mari
le bătălii pentru existența și for
marea națiunii române. încă de la
apariție, clasa noastră muncitoare
— clasa cea mai înaintată a socie
tății — și-a asumat răspunderea
istorică de a conduce întreaga na
țiune în realizarea unei lumi noi,
a orînduirii fără clase și fără asu
pritori. încă de la primul partid
muncitoresc, creat cu 90 de ani în
urmă .— și în acest an am sărbăto
rit și evocat cu îndreptățită mîndrie
aceste tradiții revoluționare ale cla
sei muncitoare — și apoi, odată cu
crearea Partidului Comunist Ro
mân, lupta revoluționară s-a ri
dicat pe o treaptă superioară. In
toate aceste momente hotărîtoare,
în lupta revoluționară desfășurată
sub conducerea Partidului Comu
nist Român, tineretul, uteciștii s-au
aflat în primele rânduri și nu au
precupețit nimic, nici chiar viața,
pentru libertatea patriei, pentru
bunăstarea poporului 1 (Aplauze si
urale prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Au urmat anii construcției so
cialiste în care s-au organizat pri
mele șantiere naționale ale tinere
tului ; dar, în același timp, tinere
tul a fost prezent în toate sectoa
rele activității de dezvoltare eco
nomică, socială a patriei noastre —
Ia naționalizarea mijloacelor de
producție și în dezvoltarea pu
ternică a industriei socialiste, la
transformarea socialistă a agricul
turii și în realizarea unei agricul
turi moderne, în înfăptuirea revo
luției culturale și realizarea unui
învățămînt, a unei științe și cul
turi înaintate. Toate acestea au
cerut eforturi susținute, au consti
tuit acțiuni revoluționare desfășu
rate de. poporul nostru, de clasa
muncitoare în anii construcției so
cialiste și în care tineretul patriei
noastre a fost prezent întotdeauna,
făcîndu-și datoria față de partid,
față de patrie, față de popor ! (Aplauze puternice, urale prelungite).
De la primele șantiere : Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Agnita-Botorca și pînă la mărețele
construcții de astăzi au. trecut 35
de ani. Dar în acești ani patria
noastră s-a transformat dintr-o
țară cu o industrie înapoiată într-o țară industrial-agrară, cu o
industrie dezvoltată, cu o agricul
tură în plin avînt, care au asigurat
ridicarea continuă a nivelului de
trai material și spiritual al patriei
noastre ! (Aplauze și urale pre
lungite; se scandează „Ceaușescu—
tinerii !“,
„Ceaușescu—P.C.R. !").
Am construit zeci și zeci de noi
platforme industriale. Am con
struit noi linii de cale ferată, noi
magistrale energetice. Am realizat
mari hidrocentrale ca „Porțile de
Fieri", „Porțile de Fier 11“ și alte
hidrocentrale în interiorul țării,
am construit termocentrale. De
fapt am transformat și am reînnoit
întreaga țară. Priviți localitățile
patriei noastre ; nu există oraș, nu
există sat unde să nu se poată
vedea munca fără preget a între
gului popor, a tineretului patriei
noastre ! Prin munca noastră, sub
conducerea partidului comunist,
am fău.rit într-adevăr o Românie
nouă, cum nu a fost niciodată pînă
acum ! (Aplauze puternice, înde
lungate ; urale, ovații. Se scandea
ză „Ceaușescu—România !“).
Cu puțin înainte am participat
la inaugurarea ultimului tronson
al magistralei metroului din Bucu
rești, care asigură legătura între
cartierele Militari și 23 August.
S-a realizat un vis de mult al
bucureștenilor, de a avea un me
trou. Avem acum o linie de me
trou de 27 km, care, în următorii
4—5 ani, va ajunge la circa 50 km.
Și la această muncă, tineretul
patriei noastre a participat cu în
treaga sa forță — și poate, în
tr-adevăr, să spună că a fost pre
zent la
chemarea
partidului.
(Urale prelungite, ovații îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu —
tinerii !“).
De la această mare adunare
doresc să adresez tuturor celor
care au lucrat la metrou — specia
liștilor, muncitorilor, tinerilor, ar
matei— cele mai calde felicitări și

urarea de noi și noi succese.
(Aplauze puternice, îndelungate ;
se scandează „Ceaușescu — ti
nerii !“).
Sînt multe lucrările pe care
le-am realizat în anii construcției
socialiste, atît în industrie, cît și în
agricultură, precum și în construc
ții, în știință și cultură. Consider
însă că una din' cele mai impor
tante lucrări este Canalul Dunăre-Marea Neagră, care va intra în
curînd în funcțiune și care asigură
Dunării o nouă ieșire la Marea Nea
gră, ceea ce va avea o mare im
portanță economică pentru patria
noastră. în această activitate tine
retul a avut de executat un tron
son important și, care se pare că
a fost printre cele mai grele : dar
s-a achitat cu cinste de misiune și
deja cu o săptămînă în .urmă a ter
minat lucrarea. De fapt se poate
spune că tineretul patriei noastre
și-a înscris numele în construirea
acestui canal ! (Urale și aplauze
puternice, îndelungate).
Vor trece secole și toți care vor
trece pe acest canal vor putea privi
monumentul pe care îl va ridica
tineretul ca un simbol al spiritu
lui revoluționar, al muncii eroice
desfășurate de tineretul patriei
noastre la realizarea acestui canal,
în întreaga țară ! (Aplauze și
urale îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu — tinerii !“).
Dar ceea ce este mai important
decît toate construcțiile este fap
tul că tineretul patriei noastre a
învățat să muncească și să tră
iască în spirit revoluționar, că și-a
însușit înalta concepție revoluțio
nară despre lume și viață. în a-,
ceastă muncă uriașă, în lupta re
voluționară s-a creat un tineret
revoluționar, un om nou, construc
tor conștient al socialismului și co
munismului — și aceasta constituie
cea mai măreață înfăptuire a re
voluției socialiste, a partidului nos
tru ! (Aplauze și urale puternice.
Se scandează „Ceaușescu — ti
nerii !“).
Este foarte bine că am organi
zat această mare manifestare în
cinstea brigadierilor ; dar consider
că pentru a cinsti permanent mun
ca' eroică a tineretului este bine
ca, în fiecare an, să avem o Zi a
tinerilor brigadieri, a tinerilor re
voluționari crescuți în muncă și
luptă. (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate. Se scandează
„Ceaușescu — tinerii !“). Am în
vedere ca aceasta să aibă loc în
fiecare an, în luna august, în a
treia duminică a acestei luni.
(Aplauze puternice).
în același timp, mă gîndesc că
ar fi bine ca, pe lîngă monumen
tul pe care îl vom face la Canal, să
realizăm în capitala patriei noas
tre un monument lucrat de tine
ret, al tinerilor brigadieri, pe un
bulevard al brigadierilor.
(Aplauze și urale puternice, prelun
gite. Se scandează „Ceaușescu —
tinerii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Pentru înfăptuirile obținute în
toate domeniile, adresez tinerilor
brigadieri, tineretului patriei noas
tre, întregului popor român, cele
mai calde felicitări și urarea de
noi și noi succese în înfăptuirea
hotărîrilor Congresului al XII-lea,
a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism. (Aplauze
șî urale puternice. Se scandează
„Ceaușescu șî poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în aceste momente cinstim și
sărbătorim pe brigadieri, tineretul
patriei noastre. Dar trebuie să ne
gîndim la viitor. Mîndrindu-ne cu
ceea ce am înfăptuit pînă acum,
trebuie să avem în vedere că, în
fața noastră, Congresul al XII-lea
al partidului și Conferința’ Națio
nală au pus sarcini mărețe privind
trecerea patriei la un nou stadiu
de dezvoltare, realizarea unei noi
calități a muncii și vieții în toate
domeniile,, asigurarea independen
ței energetice și, mai cu seamă,
înfăptuirea unei noi revoluții
agrare.
Avem sarcina să ne angajăm cu
toate forțele în înfăptuirea aces
tor programe care vor asigura ridi

carea patriei noastre pe o treaptă
superioară de dezvoltare, vor asi
gura
înfăptuirea
Programului
partidului. Am vorbit despre aces
tea în ultimele luni cu mai multe
prilejuri, inclusiv la recenta con
sfătuire cu activul de partid. Este
necesar să înțelegem că ne aflăm
într-o nouă etapă de luptă revolu
ționară, că tot ceea ce am înfăp
tuit pînă acum asigură mersul
ferm înainte al revoluției noastre
de transformare a țării, de înăl
țare a ei pe cele mai înalte culmi
de progres și civilizație, de ridi
care continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, de
întărire a independenței și suve
ranității României ! (Aplauze șî
urale puternice. Se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Plenara Comitetului Central al
partidului, din iunie, a adoptat un
vast program pentru transforma
rea naturii, pentru a asigura con
dițiile necesare obținerii unei pro
ducții agricole bune, în orice con
diții de climă. Cunoașteți pre
vederile acestui program. Nu do
resc să le menționez acum. Dar în
realizarea lui avem în vedere ca
tineretul să execute cel puțin
500 000 de hectare irigații, plus alte
lucrări de desecări și de amelio
rare a solului. Deci, dorim ca ti
nerii brigadieri, tineretul patriei
noastre să-și înscrie numele și în
această uriașă activitate revoluțio
nară de transformare a naturii, de
punere a unei baze trainice pen
tru bunăstarea poporului, pentru
independența patriei ! (Aplauze
și urale puternice. Se scan
dează „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — tinerii !“).
Am deplina convingere că tine
retul patriei noastre se va achita
cu cinste de această înaltă misiu
ne, că noile șantiere în domeniul
agriculturii, dar și varianta a Il-a
a Canalului Dunăre — Marea Nea
gră — care trebuie terminată în
următorii doi ani — noul canal în
tre București și Dunăre, precum
și noile canale magistrale de iri
gații vor da prilejul afirmării for
ței și capacității creatoare a tine
rilor patriei noastre. Sînt convins
că noi detașamente de brigadieri
și de tineri — muncitori, țărani,
intelectuali — fără deosebire de
naționalitate, se vor avînta cu în
tregul lor elan tineresc pentru a
demonstra forța revoluționară, de
muncă și de creație a unui tineret
stăpîn pe destinele sale, partici
pant conștient, împreună cu între
gul popor, la făurirea viitorului li
ber,
comunist
al
României !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — tinerii !“).
Odată cu trecerea la realizarea
noilor obiective, trecem, de fapt, la
un nou stadiu de dezvoltare a acțiu
nilor tineretului, a brigăzilor de ti
neret în munca de transformare a
patriei, a naturii și, în același timp,
de ridicare la un nivel superior a
conștiinței revoluționare a tinere
tului patriei, a întregului nostru
popor. Trebuie să avem perma
nent în minte că făurim o societa
te nouă și, odată cu ea, făurim un
om nou, că omul societății socia
liste și comuniste trebuie să fie un
om stăpîn pe toate cuceririle știin
ței, pe tot ce a creat mai bun cu
noașterea umană, în toate dome
niile ! Numai un asemenea tineret,
înarmat cu cele mai noi cuceriri
ale științei din toate domeniile, va
fi un tineret revoluționar, va ști să
ducă mai departe făclia libertății
și progresului, va reprezenta ga
ranția întăririi patriei noastre, a
asigurării independenței și suve
ranității ei, a viitorului său comu
nist 1 (Aplauze și urale puternice ;
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.
„Ceaușescu — tinerii !“).
De la această mare adunare,
adresez întregului tineret al patriei
noastre chemarea revoluționară de
a se angaja cu tot elanul tineresc,
atît, în lupta și munca pentru rea
lizarea Programului partidului, cît
și în munca și lupta pentru însu
șirea a tot ce este mai nou în
știință, în tehnică, în cunoașterea
umană pentru a deveni revoluțio
nari permanenți, pentru a mani
festa în toate împrejurările recep
tivitate și fermitate în lupta pen
tru nou, împotriva a tot ce este
vechi și perimat, pentru a asigura

întotdeauna mersul înainte al pa
triei noastre spre progres și civi
lizație ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite). Doresc ca tineretul
patriei noastre să trăiască și să
muncească în spirit revoluționar,
comunist, să asigure viitorul pa
triei noastre ! (Aplauze și urale
prelungite;
se
scandează
„Ceaușescu — tinerii!“, „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Sîntem angajați într-o mare ope
ră de transformare revoluționară a
patriei ; de aceea avem nevoie de
pace — atît noi, cît și toate po
poarele lumii. în acest spirit parti
dul și guvernul nostru, întregul
popor român acționează cu toată
hotărârea pentru pace, pentru co
laborare, pentru a asigura dreptul
fiecărui om, al fiecărui popor — la
viață, la libertate, la indepen
dență !
Nu există drept mai important
decît dreptul de a trăi în pace, de
a trăi liber ! Și vom face totul pen
tru a ne aduce contribuția la vic
toria păcii, la dezarmare, și în pri
mul rînd la dezarmare nucleară 1
(Aplauze și urale prelungite ; se
scandează „Ceaușescu — Pace !“).
Considerăm că este necesar să
se facă totul pentru a se opri am
plasarea rachetelor cu rază me
die de acțiune, în acest an. Este ne
cesar ca toate popoarele, toți oa
menii politici, toți cei cărora le sînt
scumpe viața și libertatea să-și ri
dice glasul, să-și unească efortu
rile pentru a impune oprirea am
plasării noilor rachete și trecerea
la retragerea și distrugerea celor
existente !
Nu vrem rachete nucleare în
Europa ! Vrem o Europă fără arme
nucleare, o Europă a colaborării
pașnice, a bunăstării și fericirii.!
(Aplauze și urale prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
Pace !“).
Este necesar să facem totul pen
tru încetarea tuturor conflictelor
militare, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai prin tratative. Ne
pronunțăm ferm pentru realizarea
unei noi ordini economice mon
diale, care să ducă la lichidarea
subdezvoltării, a împărțirii lumii
în bogați și săraci, pentru o lume
mai dreaptă și mai bună, în care
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, așa cum dorește, fără
nici un amestec din afară ! (Aplau
ze puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — Pace !“).
Apreciem mișcările pentru pace
din Europa, de pretutindeni — și
avem ferma convingere că, acționînd cu și mai multă hotărâre,
unindu-și forțele, popoarele lumii
pot opri cursa înarmărilor, pot asigura pacea, trecerea la dezarma
re și în primul rînd la dezarmarea
nucleară, pot asigura dreptul oa
menilor la viață, la libertate. (Aplauze șî urale prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — Pace !“).
în această luptă uriașă, tinerei
generații îi revine un roi de mare
însemnătate — și doresc ca tinere
tul patriei noastre să-și întărească
continuu legăturile și solidaritatea
cu tineretul de pretutindeni pentru
a pune capăt războaielor.
Dorim să transformăm natura în
patria noastră, să ridicăm noi ce
tăți ale industriei, agriculturii, ști
inței și culturii ; dar dorim ca acestea să nu fie distruse de o
bombă atomică !
De aceea trebuie să facem to
tul, să nu ptecupețim nimic pen
tru a apăra pacea. Aceasta co
respunde intereselor fiecărei na
țiuni, fiecărui popor din Europa și
din întreaga lume. De aceea, avem convingerea că putem să asigurăm pacea în întreaga lume.
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să subliniez
încă o dată că partidul, poporul
nostru dau o înaltă apreciere ac
tivității tinerei generații, întregu
lui tineret — și au ferma convin
gere că și în viitor tineretul pa
triei noastre va fi la datorie, acolo unde o cer partidul, patria,

cauza socialismului și comunismu
lui ! (Urale puternice, îndelungate.
Se scandează „Ceaușescu — ti
nerii !“).
Vă urez tuturor, întregului tine
ret al patriei noastre succese tot
mai mari în muncă, în învățătu
ră, în viață, în lupta revoluționa
ră ! Să creșteți falnici, așa cum
sînt codrii patriei noastre, care au
crescut liberi și niciodată n-au
servit decît poporul român ! (Aplauze și urale puternice, prelun
gite). în tot ceea ce veți face, să
aveți în minte cauza poporului, a
libertății, a independenței, cauza
socialismului,
a
comunismului,
cauza păcii și colaborării interna
ționale ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — tinerii !“).
Regret că nu mai sînt tînăr ; dar
am satisfacția că atunci, la vîrsta
voastră, am servit cu toată ființa
cauza partidului și a poporului —
și am convingerea că tineretul pa
triei noastre își va face și el, la

fel, datoria, în orice împrejurări !
(Aplauze și urale îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu—tinerii !“).
Dar, deși nu mai sînt tînăr, mă
simt în mijlocul tineretului, mă
simt tînăr ! Sînt comunist și voi
face totul pentru fericirea po
porului meu, a patriei, a tineretu
lui, pentru cauza comunismului !
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !**, „Ceaușescu — tine
rii !“).
încă o dată, vă urez succese tot
mai mari în muncă și în viață, în
lupta revoluționară ! Multă sănă
tate și multă fericire ! (Aplauze și
urale puternice, îndelungate).
Trăiască entuziastul tineret al
României socialiste ! (Aplauze și
urale puternice, prelungite).
Trăiască Uniunea Tineretului
Comunist,
organizația revoluțio
nară a tineretului român ! (Urale
puternice, prelungite. Se scandea
ză îndelung „Ceaușescu—tinerii!").
Trăiască poporul român, con

structor conștient al socialismului
și comunismului ! (Urale și aplau
ze puternice, îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“)
Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul glorios al po
porului român pe calea socialismu
lui și comunismului, a bunăstării
și fericirii ! (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate. Se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Trăiască solidaritatea interna
țională a tuturor forțelor care se
pronunță pentru pace !
Trăiască colaborarea și pacea în
lume ! (Urale și aplauze puternice.
Se scandează „Pace, Pace, Pace
„Ceaușescu—Pace !“. într-o atmos
feră de puternică însuflețire și
mare entuziasm, zeci de mii de ti
neri aflați pe marele stadion ova
ționează minute în șir pentru
Partidul Comunist Român, pentru
Republica Socialistă România, pen
tru secretarul general al partidu
lui, președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu).
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(Urmare din pag. I)
sarcinile pe care aceștia și le-au
asumat, în vastul program de edi
ficare socialistă a țării, să devină
tot mai complexe, culminînd cu marile
răspunderi încredințate pe șantierul
Canalului Dunăre — Marea Neagră,
încurajați permanent în activitatea
lor de sfaturile și îndemnurile tova
rășului Nicoiae Ceaușescu, mobili
zați de prezența conducătorului parti
dului și statului în mijlocul lor, bri
gadierii, căliți la școala muncii și a
curajului, au înscris mereu noi și
impresionante fapte în cronica mun
cii patriotice, în istoria nouă a pa
triei.
Impresionantul bilanț, prezentat
la această aniversare în fața parti
dului, a poporului, se constituie
într-o vibrantă expresie a sentimen
telor de vie admirație și înaltă pre
țuire ale tineretului țării față de to
varășul Nicoiae Ceaușescu, Dilduitor
exemplu de muncă neobosită și de
votată, plină de dăruire și abnega
ție, pusă în slujba binelui și fericirii
omului, a înfloririi necontenite a
patriei, pentru strălucita contribuție
adusă, în cei peste 50 de ani de acti
vitate revoluționară, la victoria
luptei de eliberare socială și națio
nală, la asigurarea independenței și
suveranității României, la afirmarea
cu putere a destinului ei socialist.
Exprimîndu-și prin fapte recunoș
tința profundă față de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu pentru grija pă
rintească pe care o poartă tinerei
generații, formării în spirit comu
nist și afirmării ei multilaterale,
pentru rolul însemnat acordat în so
cietate, participanții la adunare, și
prin ei milioanele de tineri, fără
deosebire de naționalitate, de pe
întreg cuprinsul României, s-au an
gajat în fața secretarului general al
partidului să-și îndeplinească și în
viitor marile răspunderi ce le revin,
să fie prezenți întotdeauna acolo
unde patria are nevoie de ei, con
tribuind astfel cu întreaga lor ființă
la înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste, de înaintare a țării spre comunism.
Cu aceste gînduri înaripate, cu aceste nobile simțăminte l-au întîmpinat brigadierii pe secretarul ge
neral al partidului încă din clipa so
sirii în mijlocul lor. Pe aleile parcu
lui în care se află amplasat sta
dionul, mii de tineri muncitori, bri
gadieri, elevi, studenți, pionieri,
șoimi ai patriei, precum și numeroși
oameni ai muncii ’din Capitală pur
tau drapele ale patriei și partidu
lui, portretele tovarășului Nicoiae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu, pancarte pe care erau
înscrise cuvinte de adîncă cinstire
la adresa partidului și a secretaru
lui său general. Tinerii șl copiii flu
turau eșarfe roșii și tricolore, flori,
înfățișau inspirate tablouri coregra
fice. frumoase momente folclorice. în
cuvinte înflăcărate, izvorîte din ini
mile lor tinere, cei prezenți au ex
primat dragostea nețărmurită, adînca recunoștință față de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, prietenul și în
drumătorul apropiat al tineretului,
într-un singur glas, cei veniți în întîitlpinarea conducătorului iubit al
partidului și statului rosteau cuvin- :
tele atît de scumpe întregului nos
tru popor: „Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— tinerii !“.
înaltelor sentimente de dragoste,
de profundă stimă ale tinerei gene
rații față de tovarășul Nicoiae
Ceaușescu,
de
tovarășa
Elena
Ceaușescu le-au dat glas tovarășii
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist, Nicu Ceaușescu, secretar al
C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist, Tudor Mohora, președintele
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România,
Poliana Cristescu, președintele Con. siliului Național al Organizației Pio
nierilor.
La sosirea la stadion, un grup de
tineri, pionieri și șoimi ai patriei au
oferit cu emoție și cu deosebită dra
goste tovarășului Nicoiae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.
în această atmosferă de intensă
bucurie, de puternic entuziasm, în
care cei prezenți aplaudă, ovaționea
ză cu exuberanța caracteristică
vîrstei, scandează minute în șir nu
mele secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invi
tați în tribuna oficială a stadionului,
unde iau loc de asemenea tovarășii
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion
Coman, Nicoiae Constantin, Ion
Dincă, Ludovic Fazckas, Alexandrina
Găinușe,
Petre
Lupu,
Manea
Mănoscu, Paul Niculescu, Constantin
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ștefan
Birlea, Miu Dobrescu, Petru Enache,
Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ștefan
Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae,
Ioan Totu, Richard Winter, Gheorghe
Stoica.
Sint ■ prezenți membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, reprezentanți ai C.C. al
U.T.C., ai Consiliului U.A.S.C.R. Și
Consiliului Național al Organizației
Pionierilor și ai altor organizații de

masă și obștești, generali și ofițeri
superiori, ziariști.
Sînt de față corespondenți ai pre
sei străine.
în tribune sînt prezenți zeci de mii
de brigadieri de ieri și de azi, tineri
muncitori, elevi, studenți și pionieri,
precum și numeroși oameni ai mun
cii din Capitală.
Marele stadion, el însuși rod al
muncii patriotice desfășurate cu pa
siune și abnegație de numeroși ti
neri bucureșteni, a îmbrăcat în
această zi haină de sărbătoare. Tri
buna a doua este dominată de un
imens medalion înfățișînd chipul
secretarului general al partidului,
sub care se află înscrisă urarea :
„Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicoiae Ceaușescu !“ De o
parte și de alta se poate citi : „Tră
iască și înflorească scumpa noastră
patrie, Republica Socialistă Româ
nia !“, „Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a întregului nostru popor în
cadrul Frontului Democrației și
Unității Socialiste !“. Pe alte pancar
te este scris : „Ceaușescu —
România — Pace", „Ceaușescu —
Tinerii".
Deasupra tribunei oficiale se află
stema țării, încadrată de datele eve
nimentului aniversat : 1948—1983. Pe
un panou electric este înscrisă cifra
35 alături de insigna de brigadier. Pe
întreaga circumferință a stadionului
au fost arborate drapele tricolore și
roșii.
în acordurile Imnului de stat al
Republicii Socialiste România este
înălțat pe catarg drapelul țării. Un
grup de uteciști și pionieri prezin
tă drapelele patriei, partidului și ale
organizațiilor de tineret și copii.
în numele participanților la aceas
tă entuziastă manifestare, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu sînt salutați de primul
secretar al C.C. al U.T.C. întregul
stadion aplaudă cu putere, scandează
fără întrerupere numele partidului,
al secretarului său general.
în continuare, tovarășul Pantelimon
Găvănescu prezintă Raportul tinerei
generații, în care sint înfățișate re
zultatele muncii patriotice desfășu
rate de-a lungul anilor de sute de
mii de brigadieri pe șantierele unora
dintre cele mai mari și reprezenta
tive obiective economice și socialculturale înscrise pe harta patriei
noastre.
Au luat cuvintul în continuare :
Nicoiae Ivanov, comandantul Șantie
rului național al tineretului de la
Canalul Dunăre—Marea Neagră, Ște
fan Stan, fost comandant al șantie
rului național al tineretului de la Agnita-Botorca, economist principal la
Centrul de proiectări pentru con
strucții, învățămînt și de cercetari, Daniel Danciu, student în Institutul de mine Petroșani, brigadier la Șantierul național al tineretului de la Combinatul minier Mo
tru, Carmen Oprișan, secretar al co
mitetului U.T.C, al Liceului indus
trial „Unirea" din București, lt. maj.
. „ .
.
,.
.
' Gheorghe Bejan, secretar. adjunct cu
problemele muncii U.T.C. la Consi
liul Politic al Direcției lucrări în
Woitomia națională1 a "Ministerului
Apărării Naționale.
în continuare, tovarășul Pantelimon Găvănescu, luînd cuvintul, a
spus :

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Mult
tovarășă
Elena
stimată
Ceaușescu,
în acest moment solemn, cu profunde semnificații pentru întregul
tineret al patriei, gîndurile și simțămintele de prețuire ale tinerei ge
nerații a patriei se îndreaptă către
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu, personalitate de
seamă a istoriei noastre naționale,
ctitorul României de astăzi, marele
bărbat de stat care a consacrat definitiv în analele contemporaneității
exemplul impunător al promovării
neabătute a idealurilor de libertate.
independență și dreptate, al atașa
mentului nestrămutat față de aspira
țiile fundamentale ale umanității —
pacea, dezarmarea, înțelegerea și co
laborarea între toate popoarele lumii.
Tînăra generație a patriei, nutrește
sentimente de aleasă stimă și pre
țuire față de tovarășa Elena
.Ceaușescu, eminent om politic și
prestigioasă personalitate a vieții
științifice mondiale, a cărei impre
sionantă și multilaterală activitate
exercită o puternică inriurire asupra
procesului devenirii noastre comu
niste.
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Acum, la aniversarea a 35 de ani
de la constituirea primelor șantiere
naționale ale tineretului, zdînd glas
dorinței fierbinți și unanime a între
gului tineret al patriei, vă adresăm

respectuos rugămintea de a primi din
partea Uniunii Tineretului Comunist
și a Uhiunii Asociațiilor Studenților
Comuniști din România titlul de
„Brigadier de onoare" — ca simbol-al
profundei recunoștințe pentru atenția
și grija statornice acordate tinerei ge
nerații, al stimei nemărginite și dra
gostei pe care o purtăm față de stră
lucita dumneavoastră activitate. Pen
tru toți tinerii patriei nu există
titlu mai înalt de mîndrie patriotică
decît acela de a aparține epocii is
torice care a intrat în conștiința po
porului nostru cu numele făuritoru
lui său genial — „epoca Nicoiae
Ceaușescu".
Se scandează îndelung : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — tinerii !“.
în aolauzele puternice ale celor
prezenți pe marele stadion, tovarășu
lui
Nicoiae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu li se acordă titlul și
însemnele de „Brigadier de onoare".
Este un omagiu vibrant pe care tine
retul patriei noastre îl aduce condu
cătorului partidului și statului, care
din fragedă tinerețe și-a închinat
viața și activitatea propășirii țării,
triumfului nobilelor idealuri ale so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul României, un elogiu adus to
varășei Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului, strălucit om de
știință, savant de renume mondial,
pentru contribuția deosebită la ridi
carea pe noi culmi a științei, învățămîntului și culturii, la înfăptuirea în
tregii politici interne și externe a
României socialiste.
Un gruo de tineri, pionieri și șoimi
ai patriei urcă la tribună, oferind
flori tovarășului Nicoiae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu.
în această atmosferă sărbătorească,
exprimînd gîndurile și voința participanților, în numele tuturor tinerilor
patriei, tovarășului Nicoiae Ceaușescu
îi este adresată de către primul
secretar al C.C. al U.T.C., rugămintea
de a lua cuvintul la această ani
versare dedicată împlinirii a trei de
cenii și jumătate de la constituirea
primelor șantiere naționale ale tine
retului.
întregul stadion, în picioare, ova
ționează îndelung prezența la pu
pitru a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii.
Cuvîntarea tovarășului Nicoiae
Ceaușescu este urmărită cu deosebită
atenție, cu profundă satisfacție și
entuziastă aprobare, fiind subliniată
de nenumărate ori cu îndelungi și în
suflețite aplauze, cu ovații și urale
prelungite. întregul stadion scan
dează cu înflăcărare : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu
— România !“, „Ceaușescu — pace!",
„Ceaușescu — tinerii !“.
Făcîndu-se ecoul profundelor sim
țăminte pe care tinerii, copiii, toți
participanții la adunare le exprimă
în aceste momente cu legitimă mîn
drie patriotică, primul secretar al
?C.C. al U.T.C. se adresează • tovară
șului Nicoiae Ceaușescu :

Mult iubite și stimate :> tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
în numele întregului tineret al pa
triei noastre, vă adresăm din inimă,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, cele mai alese mulțumiri,
profunda noastră recunoștință pen
tru cuvintele pline de căldură și
grijă părintească, pentru vibrantele
îndemnuri patriotice adresate tinerei
generații, pentru indicațiile de o ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică ce vor călăuzi întreaga activita
te a Uniunii Tineretului Comunist,
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizației
pionierilor în munca pentru educa
rea și formarea tinerei generații.
însușindu-ne cu toată răspunderea
sarcinile trasate de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ne angajăm solemn că vom ac
ționa cu pasiune și romantism revo
luționar, că vom munci fără preget
pentru a fi la înălțimea epocii pe
care o trăim, continuînd și îmbogă
țind nobilele tradiții ale muncii pa
triotice a tineretului, pentru a ne
spori neîncetat aportul la înfăptui
rea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, dovedindu-ne
demni continuatori ai făuririi socia
lismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.
Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicoiae Ceaușescu !
In incinta stadionului răsună din
nou, tot mai vibrant, urale și ovații,
într-o impresionantă unitate de sim
țire se scandează din nou cuvinte de
fierbinte omagiu la adresa partidului
și secretarului său general, a patriei
si a minunatului nostru popor,
neobosit constructor al socialismului,
vajnic apărător al păcii și promotor
consecvent al prieteniei și înțelegerii
între popoare.

TINEREȚEA PATRIEI-TINEREȚEA NOASTRĂ"
Emoționantul spectacol cultural-sportiv de pe stadionul „23 August"
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au asis
tat. după încheierea adunării de pe
stadionul „23 August", la un fru
mos spectacol cultural-sportiv, „Ti
nerețea patriei — tinerețea noastră",
dedicat aniversării a 35 de ani de
la organizarea primelor șantiere na
ționale ale tineretului.
Spectacolul debutează printr-un
tablou amplu, alcătuit din grupuri
masive de tineri, menit să semnifi
ce unitatea de monolit a detașamen
tului tînăr; a întregului popor român
în jurul partidului și al secretaru
lui său general, munca entuziastă
desfășurată pe tot cuprinsul patriei
pentru înfăptuirea mărețelor idea
luri ale socialismului.
Pe fundalul sonor al „Marșului
brigadierilor", participanții dau via
tă unei emoționante alegorii a mun
cii, configurînd cu trupurile lor o
însuflețită hartă a patriei. în timp
ce imensul tablou rămîne nemișcat,
grupul masiv de tineri care ocupă
tribuna a doua înscrie cu plăcute co
lorate numele marii noastre sărbă
tori naționale : „23 August 1944". în
aceste clipe, coloana sonoră su
gerează, printr-un fragment-semnal
din imnul „Deșteaptă-te române", is
toricul moment al declanșării revo
luției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă.
Pe măsură ce imaginea vizuală se
estompează, în incinta stadionului se
aude chemarea rostită în versuri în
flăcărate : E timpul, la arme cu toții
veniți, / în luptă să fim temerari și
uniți! / Extrema urgență ne cheamă
pe toți / Să-i fim României viteji
patrioți ! / Stejarul e țara și-o vom
apăra, / iar dacă ne-o cere, murim
pentru ea !
Și ca o ilustrare a acestor simță
minte patriotice, răsună refrenul
nepieritorului cîntec „Pui de lei". în
tot acest timp, prin mișcări plastice,
dublate de efecte sonore, sugerînd
forța de foc a armelor, grupurile de
pe gazon înfățișează în chip simbolic
eroismul cu care, la chemarea Parti
dului Comunist Român, armata, găr
zile patriotice, întreaga populație
s-au ridicat la luptă. Bucuria victo
riei este exprimată deopotrivă prin
muzică și versuri : Victorie ! Victo
rie măreață I / Azi sintem liberi și-n
sfirșit stăpini II Ne vom croi, mun
cind, o nouă viață ! / Spre gloria po
porului român.
Mergînd pe firul istoriei acelor
zile dramatice, spectacolul amintește
urmările dezastruoase ale războiului,
în acele zile, cînd patria pășise De
făgașul construirii unei noi societăți,
mai bune și mai drepte, tineretului
patriei i-a revenit o misiune istori
că.: aceea de a contribui, alături de
întregul popor, la lichidarea urmări
lor războiului, la reconstrucția tării
și făurirea primelor edificii ale socie
tății socialiste.
Tribuna a doua este un panou însu
flețit ue care apare chipul tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, rostind, în
prima zi a anului 1945, în calitatea
sa de conducător al organizației re
voluționare a . tineretului comunist,
înflăcărată chemare a partidului care
avea să se încrusteze în conștiința
atîtor generații :
„...întregul tineret trebuie să mun
cească pentru refacerea țării... Prin
munca noastră să refacem țara. Prin
munca noastră să contribuim la clă
direa unei Românii îmbelșugate și
frumoase, cum n-a fost niciodată
pînă acum !“
La auzul acestei chemări, la fel de
răscolitoare și astăzi, întregul stadion
izbucnește în urale și aplauze.
OglindindVăspunsul pe care tine
retul țării -l-a dat, fără întîrziere,
chemării adresate de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, pe gazon pătrund,
în sunetele marșurilor revoluționare
de epocă ale brigadierilor, detașa
mentele 'primelor șantiere naționale
ale tineretului, pentru a realiza mo
mentul artistic evocator „Răsună
Valea". Pe fondul muzical al tradi
ționalelor marșuri, inspirate din epo
peea muncii ■ eroice a începuturilor,
al imaginilor vizuale consemnînd, ca
niște secvențe de film, numele celor
dinții șantiere naționale, tinerii de
pe gazon, îmbrăcați în salopete de
culoarea cerului senin, pe care stă
prins ecusonul de brigadier, sugerea
ză printr-o continuă mișcare speci
ficul muncii depuse pentru ridicarea
fiecărui mare obiectiv : la AgnitaBotorca — instalarea conductelor de
gaz, la Bumbești-Livezeni — căi fe
rate, poduri, viaducte, la Bicaz — ba
rajul hidrocentralei. O „turbină vie",
in mijlocul scenei gazonate, aflată în
plină rotâție, semnifică imaginea celei
mai mari hidrocentrale românești —
Porțile de Fier I, în timp ce un grup
de fotbaliști sugerează imaginea sta
dionului „23 August", la origine și
el un mare șantier al tineretului
bucureștean.
Evocarea primelor șantiere națio-

nale ale tineretului se încheie cu
predarea ștafetei altei generații de
brigadieri.
In aplauzele întregului stadion, pe
plăcuțele de la tribuna a doua este
marcat Congresul ăl IX-lea al P.C.R.,
inscripție amplă, străjuită de dra
pele tricolore și roșii. In solemni
tatea momentului se aude chemarea
din anul 1973 adresată întregului
tineret de tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, pe care marele forum al
comuniștilor de acum 18 ani l-a ales
în fruntea partidului.
„Vă adresez, dragi prieteni tineri,
chemarea de a munci și învăța
necontenit, de a vă consacra întreaga
energie și capacitate creatoare operei
mărețe de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ridi
cării României pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației. ...Organizați
noi și noi șantiere ale tineretului,
participați in număr și mai mare la
toate acțiunile organizate de Uniu
nea Tineretului Comunist".
Răspunsul tineretului la această
nouă chemare a tovarășului Nicoiae
Ceaușescu este ilustrat prin into
narea piesei corale „Tinerețe, hai pe
șantiere".
în ritmurile marșului, tinerii bri
gadieri ai anilor ’70 ocupă întregul
stadion, pregătind un nou moment al
spectacolului
intitulat „Tinerețea
șantierelor".
Către tribuna centrală avansează
grupuri de tineri, fiecare coloană
avînd în frunte stegari și purtînd
pancarte cu denumirile actualelor
șantiere naționale : Canalul Dunăre
— Marea Neagră, Porțile de Fier II,
Midia, Motru, Rovinari, Zalău, Viișoara-Nord, Drobeta-Turnu Severin,
București Nord, Galați, Giurgiu —
Răzmirești, Nedeia — Măceșu, Anina.
Un tablou, reprezentat mai întîi
printr-o amplă imagine de tineri, este
cel al Canalului Dunăre — Marea
Neagră. Evocînd munca eroică a ti
nerilor constructori ai magistralei
albastre, băieții, aliniați în două și
ruri paralele, sugerează traseul Ca
nalului. Prin această breșă pătrund
cu repeziciune fete cu eșarfe albas
tre care creează o admirabilă imagi
ne a apei ce curge prin marele canal.
La celălalt capăt un nou moment —
deschiderea celor două „ecluze", prefigurind apropiată încheiere a lucră
rilor pe acest impresionant șantier.
Este momentul în care pe panoul de
la tribuna a doua apare o fotogra
fie a tovarășului Nicoiae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu,
simbolizînd una din nenumăratele vi
zite de lucru făcute pe Șantierul na
țional al tineretului de la Canal.
în continuare, tinerii de pe gazon
ilustrează, prin tablouri succesive,
munca brigadierilor în diferite sec
toare ale economiei naționale. Un
prim moment simbolizează activita
tea de mare răspundere a tineretului
de pe șantierele de extracție a lig
nitului din Oltenia, care s-a angajat
sădea patriei cit mai mult cărbune,
într-o continuare firească, în tabloul
următor este înfățișată, prin mișcare
și jocuri de lumini, opera de vaste
proporții a electrificării, tinerii conturînd pe gazon, cu trupurile lor,
stîlpi și linii de înaltă tensiune, fina
lul acestui moment transformîndu-se
într-o feerie de lumini ce se revarsă
pe tot stadionul; Este ilustrată apoi
activitatea brigadierilor pe șantierele
industriei moderne, prezenți pretu
tindeni acolo unde patria le-o cere,
mindri de a-și dărui iubirea și pu
terea lor creșterii și înfloririi necon
tenite a României socialiste.
Ampla participare a tineretului la
înfăptuirea noii revoluții agrare își
găsește simbolică evocare în tabloul
intitulat „Brigadierii recoltelor bo
gate", ilustrat pe gazon prin mișcări
și exerciții care sugerează ogoare iri
gate, livezi și lanuri de grîu, iar
pe panoul imaginilor vizuale, reali
zate în tribună, mari șantiere de îm
bunătățiri funciare. întregul tablou
pune în lumină răspunsul prompt,
răspunsul ferm al tineretului la che
marea partidului de a da viață im
presionantului program, cel mai am
plu sistem de lucrări executat vreo
dată în țara noastră, elaborat de
partid, la indicația tovarășului
Nicoiae Ceaușescu, în scopul obți
nerii unor recolte de cereale, sigure
și stabile.
în tabloul care încheie momentul
„Tinerețea șantierelor", grupurile de
băieți înscriu pe gazon însemnele
XXXV — sugerînd aniversarea con
stituirii primelor șantiere naționale
ale, tineretului.
Sub genericul „E tinerețea noas
tră partidului datoare", realizatorii
amplului spectacol dedicat constitui
rii primelor șantiere naționale ale
tineretului
înfățișează multiplele
preocupări ale tinerei generații, am. pla ei implicare socială, temă con
sfințită în versuri inspirate din
realitatea vieții noastre noi : E ti
nerețea pasăre măiastră / Muncim
și învățăm, visăm, iubim / Și pen
tru toată fericirea noastră / Tova
rășului Ceaușescu mulțumim / Aici
sîntem contemporani cu visul, / Con

temporani cu țara pentru viitor, /
Aici cind spunem Ceaușescu, spunem
țara, / Și cind rostim partid, gîndim
popor.
Imaginile simbolice realizate de
băieți si fete sugerează admirabil
activitatea tineretului în domeniul in
dustriei, al cercetării și proiectării.
Un moment deosebit este dedicat ac
tivității tinerilor din domeniul indus
triei chimice, ilustrind marile reali
zări din această ramură prioritară a
economiei naționale. Pe fondul aces
tor imagini se rostesc versurile :
Ne este dragă știința, mesajul ei de
pace,
Chimia este astăzi pe un drum fără
egal;
Exemplul dăruirii ni-l dă, prin tot
ce face,
Tovarășa Elena Ceaușescu, savantul
de renume mondial.
în tabloul care urmează, băieții
înscriu pe gazon simbolul atomului,
în jurul căruia aleargă fete cu eșar
fe, baloane și umbrele sugerînd, prin
desenele florale pe care le creează,
folosirea energiei atomice în scopuri
pașnice, idee umanitară pentru care
militează cu atîta fermitate România
socialistă, președintele său, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu.
Alte momente care se succed pe
stadion înfățișează prin semnificative
simboluri dezvoltarea puternică pe
care muzica, teatrul, cultura și arta
noastră au cunoscut-o în anii socialis
mului, prin grija partidului, a secre
tarului său general, inițiatorul și în
drumătorul marelui festival al mun
cii și creației libere „Cîntarea Româ
niei".
„E țara-ntreagă în sărbătoare" se
intitulează secvența următoare a
spectacolului, în cadrul căreia nu
meroase formații de dansuri laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României" au reprezentat pe marea
scenă de gazon a stadionului „23 Au
gust" suite de dansuri românești din
toate zonele țării, precum și dansuri
populare ale naționalităților conlocui
toare din Transilvania și Banat, în
timp ce pe panoul din tribună erau
înfățișate succesiv motive populare
din cele mai reprezentative vetre fol
clorice ale țării. Cu vii și puternice
aplauze este subliniată evoluția unui
grup de tineri și copii care interpre
tează atît de îndrăgitul nostru dans
popular „Călușul". în final, toate
formațiile se reunesc într-un amplu
dans popular românesc al tuturor vetrelor folclorice, simbolizînd puter
nica unitate a poporului român pe
pămîntul străbun al patriei.
în sunetele cristaline ale trompete
lor, pe gazon își fac apariția pionie
rii, înfățișînd, printr-o suită de ta
blouri, prin versuri înaripate, copi
lăria lor fericită.
La sărbătoarea tinereții, / Copiii țării
vin cu drag / Noi sintem rouă dimi
neții, / Aprinsă-n trei culori pe steag.
Ne-au învățat părinții, frații, / Parti
dul, (ara să iubim / Ne pregătim —
acestor generații t Noi schimbul devotat să fim !

Grupul pionierilor șl șoimilor patriei este întregit de un altul al copiilor, îmbrăcați în costume multi
colore. Pe muzică veselă, vioaie, co
piii își exprimă exuberanța și gingă
șia. „Jocurile" lor de pe gazon, ce
expun bucuria copilăriei fericite, își
găsesc o frumoasă ilustrare pe pa
nourile din tribună. într-un alt ta
blou, intitulat „Țara este o grădină",
este înfățișată activitatea copiilor în
agricultură.
Un alt moment este acela în care
un mare grup de copii, îmbrăcați in
costume, albe, alcătuiesc pe gazon o
„carte" pe ale cărei coperți sînt în
scrise cuvintele, reprezentînd înalta
lor îndatorire : „învățăm — Mun
cim". Pe fondul acestui amplu tablou
alegoric, doi copii recită cu însufle
țire versurile :
Tovarășe Nicoiae Ceaușescu, / Not cit
mândrie vă urmăm povața / prieten și
părinte minunat / Vă mulțumim că
ni-e frumoasă viața / Și pentru tot
ce-n țară ați creat ! / Tovarășă Elena
Ceaușescu, / Om politic și savant
distins /Vă ascultăm îndemnul pă
rintesc ! / Cu sufletul de dragoste cu
prins / Pentru copilăria noastră fe
ricită, / Copiii țării, azi, vă mulțu
mesc 1 / Așa precum Partidul ne în
vață / Noi facem azi un trainic legămînt / Vom dedica întreaga noastră
viață / Să înflorească patria mă
reață /
Și să triumfe pacea pe pămint !

Tabloul final al spectacolului sus
ținut de copii este intitulat „Vrem
în pace să trăim". Această dorință
arzătoare își găsește întruchiparea în
uriașul glob pămîntesc pe care un
mare grup de copii, îmbrăcați în cos
tume albe, îl formează pe teren. In
jurul globului sînt dispuse panglici
fosforescente ca niște meridiane. Gîndul curat, de pace, își găsește su
gestivă exprimare în mișcările co-

piilor, care, pătrunzînd pe întregul
glob, „sădesc" în mod simbolic flori
pe Terra.

Vrem Pace ! / Dezarmare ! și lumi
nă ! / Cu toți copiii lumii ne-nfrățim. / Un porumbel pe bolta cea se
nină l li e Planetei ideal sublim !

Un imens porumbel al păcii, reali
zat de tinerii din tribună, întregește
imaginea acestui inspirat moment al
spectacolului.
Exprimând aceleași năzuințe, dar
la o altă vîrstă, pe gazon își fac apa
riția grupuri compacte de tineri care
realizează secvența „România —
Ceaușescu — Pace". Exercițiile exe
cutate în ritm susținut, cu virtuozi
tate, mișcarea și deplasările irepro
șabile ale executanților subliniază cu
pregnanță ideea de forță, de unitate,
de ordine și disciplină. Printr-un ad
mirabil joc geometric de linii și spi
rale. blocurile de tineri sugerează, de
asemenea, elemente semnificative de
muncă. La un semnal, tinerii se des
part în grupe, înscriind pe gazon
inițialele „R.S.R. — P.C.R.", precum
și cuvintul „Pace", în timp ce tine
rii de la tribună fac să apară pe pa
nou numele puternic pătruns în cu
getul și conștiința întregului nostru
■popor : „Ceaușescu".
Din nou rindurile tinerilor se des
fac și se recompun înscriind pe ga
zon cifrele romane „IX-X-XI-XII",
semnificînd ultimele patru congrese
ale Partidului Comunist Român. în
acest timp, în tribune apare textul
„18 ani de istorie nouă a patriei".
în finalul secvenței, tinerii alcătu
iesc piramide, din mijlocul cărora
flutură eșarfe roșii, galbene și al
bastre.
Pe stadion se așterne liniștea. în
cepe ultimul act al spectacolului —
„Omagiul și jurămîntul tineretului".
Din toate colțurile stadionului vin
coloane de tineri, care se grupează
în jurul tricolorului. Pe panoul de
la tribuna a doua apare portretul to
varășului Nicoiae Ceaușescu, flancat
de drapele tricolore și roșii. în fața
conducătorului partidului și statului
și a drapelului țării este rostit textul
jurămintului :
Noi, tinerii din țara fericirii / Sul
steagul tricolor ne-ncolonăm / Pg
porul, Țara, Pacea omenirii jurăf
de-a pururi să le apărăm ! / Juri ,i
că vom urma cu întreaga ființe !
Exemplul Președintelui iubit ; / ,
ne conduce brav, in biruință / Spr-.
viitorul țării fericit. / Poporul țării,
pacea și mândria / Le vom sluji,
uniți prin jurământ / Partidul —
Ceaușescu — România / Sint tot
ce-avem mai scump pe-acest pă
mânt !
După fiecare strofă, tinerii repetă
în cor : „Jurăm !“
în finalul spectacolului se intonea
ză Marșul brigadierilor. întreaga
asistență’ își manifestă cu nestăvilit
entuziasm, prin puternice urale și
ovații, dragostea și recunoștința față
de partid, față de conducătorul iubit,
scandînd într-un continuu refren :
„Din adîncul inimii — Ceaușescu,
tinerii".
Din tribuna a doua își iau zborul
In aceste clipe o mie de porumbei.
Sînt, de asemenea, lansate baloane
cu eșarfe pe care sînt înscrise :
„Ceaușescu — P.C.R." ; „Ceaușescu
— tinerii".
„Ceaușescu — Pace".
Focuri de artificii se desfac multi
colore în văzduh. Stadionul este o
adevărată feerie, dind o nouă stră
lucire hainei de sărbătoare pe care
a îmbrăcat-o în această zi, eveni
mentului aniversat. Ovațiile și uralele nu contenesc. Tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
răspund cu căldură manifestărilqr de
nețărmurită dragoste, de stimă și
respect cu care sînt înconjurați.
Aceeași imensă bucurie se regă
sește și la ieșirea din stadion. Din
nou tinerii își exprimă, prin limba
jul atit de expresiv al muzicii și
dansului, dragostea lor fierbinte,
profunda recunoștință față de con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru. Tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
străbat un culoar viu și entuziast,
flancat de torțe purtate de băieți și
fete, răspunzînd cu multă căldură
vibrantului omagiu cu care sînt în
conjurați la această sărbătoare a
brigadierilor de pe șantierele națio
nale ale tineretului. în aceste cli
pe de intensă bucurie, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu sînt invitați să se prindă
într-o mare horă a tineretului.
La despărțire, miile de tineri, care
prin munca lor fac să înflorească
necontenit chipul patriei. își re
afirmă cu toată tăria încrederea
nestrămutată față de politica înțe
leaptă a partidului, dragostea fier
binte și profunda lor recunoștință
față de tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
înflăcărat revoluționar și patriot,
erou al României contemporane, care
prin întreaga sa viață și activitate
slujește cu deosebită fermitate și
consecvență înaltele idealuri ale pa
triei socialiste, aspirațiile fundamen
tale de pace și progres ale națiunii
noastre.
Susținut de peste 15 000 de tineri
muncitori, elevi, studenți, militari,
pionieri și șoimi
.
ai patriei, cu concursul unor mari ansambluri folclo
rice din Capitală, precum și din ju
dețele Prahova, Brașov, Iași, Cluj,
Timiș și din alte zone ale țării, spec
tacolul s-a constituit într-un impre
sionant omagiu muzical-literar-coregrafic al muncii patriotice desfășu
rate de tineret în anii edificării so
cialismului in România.
★

Foto : Sandu Cristian

Spectacolul a fost realizat pe ver
suri de Corneliu Vadim Tudor și Dan
Verona, muzica originală de George
■Grlgorlu șl Adam Czako, avind asi
gurată ilustrația muzicală de Inginer
Lucian Ionescu. Redactorii benzii
spectacolului : Grigore Popa și Vale
rian Mareș. Costume : Diana Toan.
Realizarea tablourilor de la tribuna a
U-a: lladu Dan. Coordonare lumini :
Constantin Vleru. Coordonare-sonorizare: ing. Radu Ionescu și ins». Gheorghe Adam. Coordonare-producție: arh.
Petre Pădureț șl Marla Prutu. Coordo
nare artistică.: colectivul de creație
al Ansamblului artistic al U.T.C.. con
dus de Romeo Săndulescu. Recitatori:
Gheorghe Cozoricl, Silviu Stănculescu,
Olga Delia-Matcescu, Eugenia MadGonța, Gelu Nlțu, Traian Stănescu.
Mircea Crețu, Răzvan Ionescu șl co
piii Meda ștefănescu și Dan Bartok.
Scenariul și regia au aparținut lui
Gheorghe Vltanidis.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inaugurat ieri noul tronson
al metroului bucureștean

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Vineri . după-amiază,
tovarășul
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a primit delegația
Grupului de prietenie Franța
România din Senatul francez, con
dusă de senatorul Lucien Andre
Gautier, președintele grupului, 'care,
la invitația Grupului parlamentar
pentru relații de prietenie Româ
nia — Franța din Marea Adunare
Națională, efectuează o vizită în țara
noastră.
în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția con
tinuu ascendentă a tradiționalelor
relații de prietenie și colaborare din
tre România și Franța, evidențiindu-se rolul hotărîtor pe care l-au
avut înțelegerile convenite cu ocazia
dialogului româno-francez la cel mai
înalt nivel pentru adîncirea și di
versificarea acestor relații. A fost
exprimată, de asemenea, dorința co
mună de a dezvolta în continuare
conlucrarea dintre parlamentele ce
lor două țări, dintre grupurile parla
mentare de prietenie, în interesul
popoarelor român și francez, al cau
zei păcii, destinderii și înțelegerii in
ternaționale.
La întrevedere au participat Virgil
Teodorescu,' vicepreședinte al Marii
Adunări
Naționale,
președintele
Grupului parlamentar pentru rela
ții de prietenie România — Franța
din M.A.N., deoutați în M.A.N., pre
cum și ambasadorul Franței la Bucu
rești, Michel Rougagnou.

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialele felicitări și
urările transmise cu ocazia unei noi aniversări a Zilei naționale a Perului.

★

(Urmare din pag. I)
spre marile cartiere — Drumul Ta
berei și Militari. Stațiile vor facilita,
totodată, joncțiunea cu zona subur
bană Bolintin, vor absorbi fluxul
puternic al ieșirilor din schimburile
de lucru in această zonă industriali
zată a Bucureștiului.
Prin arhitectură, prin soluțiile
constructive adoptate, modul de
combinare a marmurei, granitului și
travertinului, fiecare stație are o
personalitate distinctă, o eleganță
aparte, care le individualizează. Ele
dispun, la fel ca și cele aflate pe
tronsoanele I și II, de sisteme dis
pecer, comunicații radio și televiziu
ne cu circuit închis, precum și de alte
dotări, care « garantează, siguranța de
plină a traficului subteran. Astfel,
stația „implantată" pe teritoriul ciadelei universitare se distinge prin
laniera originală de placare a stillor și pilaștrilor cu elemente preibricate și a pardoselilor cu granit
și marmură. La rîndul ei, stația Pă
cii se remarcă prin soluțiile folosite
la combinarea travertinului și mar
murei, soluții care dau efecte deose
bit de interesante. La stația Indus
triilor, o trăsătură distinctivă o con
stituie peronul din dale mozaicate,
încadrate cu fîsii din marmură.
Tronsonul III a reprezentat tot
odată un nou examen și, pentru, in
dustria noastră .electrotehnică, și
electronică, care, a executat, în, acest scop, în premieră pe țară, o serie
de instalații de forță, de iluminat și
de ventilație.
în stația Politehnica, în prezența
tovarășilor din conducerea de partid
și de stat, a numeroși proiectanți,
arhitecți și constructori, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a tăiat, îh aplau
zele celor prezenți, panglica inaugu
rală a ultimului tronson al primei
magistrale a metroului bucureștean.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și
statului au fost invitați de construc
tori să facă o călătorie pe tronsonul
inaugurat.
Trenul, alcătuit din patru vagoane
realizate de constructorii de mașini
arădeni, se oprește în stația Armata
Ponorului, amplasată la intersecția
bulevardului cu același nume și str.
Lujerului, care deservește numeroa
sa populație din jurul Fabricii de
lapte, înlesnind, totodată, legătura
cu cartierele Drumul Taberei și
Cringași.
La ieșirea din stația Armata Po
porului, secretarului general al parti
dului ii sint prezentate unele soluții
și modele de acoperire împotriva
intemperiilor a acceselor în stațiile
de metrou, realizate din sticlă cu
cadru metalic.
Numeroși locuitori aflați în zona
acestei moderne stații au primit cu
toată căldura inimii pe conducătorul
partidului și statului nostru, ovaționind pentru partid și secretarul său
general. Mulți din cei prezenți, ti
neri și vîrstnici, au adresat cuvinte
de dragoste și recunoștință tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, strîngindu-le mîinile cu căldură, oferindu-le flori.
Continuîndu-se călătoria cu me
troul, s-a făcut o nouă oprire în sta
ția Păcii, amplasată în fața INCREST
și care preia personalul muncitor de
la această unitate de cercetare știin
țifică, de la „Turbomecanica", pe lo
cuitorii de la capătul cartierului Mi

litari, precum și fluxul de călători
de la autogara din acest cartier.
Aici', tovarășului Nicolae Ceaușescu
i se prezintă spațiile verzi amenajate
în jurul stației — lucrări ce conferă
zonei un plus de frumusețe.
Ultima oprire se face la stația In
dustriilor, situată în fața întreprin
derii de radiatoare, echipament me
talic, obiecte și armături sanitare —
IREMOAS, stație care asigură trans
portul muncitorilor pe platforma
industrială de pe Bd. Preciziei. Aici,
secretarului general al partidului ii
este prezentat un alt model de aco
perire a accesului în stațiile de me
trou. Apreciind soluțiile prezentate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reco
mandat constructorilor metroului să
folosească aceste sisteme de acoperi
re la stațiile ce urmează să fie con
struite la metroul Capitalei.
în toate stațiile, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost îniîmpinați cu
sentimente de aleasă stimă și recu
noștință de numeroși bucureșteni
prezenți la acest eveniment. Tineri
și tinere din rindul constructorilor
metroului, al celorlalți oameni ai
muncii au oferit tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei' Elena
Ceaușescu, în semn de dragoste și
aleasă prețuire, frumoase buchete de
flori. Miile de cetățeni și construc
tori au, scandat cu putere. „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu și minerii!", „Stima noas
tră ' și'!mindria — CeaUșâSScu-Romflnia!“, exprimind, în acest mod, pu
ternica unitate dintre partid și popor.
Secretarul general al partidului a
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Oamenii muncii din
silvicultură au realiza*
planul pe opt luni
la principalii indicatori
în întîmpinarea marii sărbători de
la 23 August, oamenii muncii din
silvicultură au realizat, la 18 august,
principalii indicatori de plan pe opt
luni' din acest an. Se estimează că
unitățile silvice vor obține supli
mentar pînă la sfîrșitul lunii au
gust o producție de peste 140 mili
oane lei, depășind livrările la fondul
pieței cu 20 milioane lei, și asigu
rând realizarea programului de in
vestiții în proporție de 109,2 la
sută.
In telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, se spune, în
tre altele :

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că silvicultorii sint ferm hotărîți să
transpună în viață indicațiile date
de dumneavoastră cu privire Ia
realizarea prevederilor „Programu
lui național pentru conservarea și
dezvoltarea fondului forestier", a
programelor speciale de valorifica
re completă și superioară a între
gului potențial productiv al pădu
rilor, creșterea, ocrotirea și valori
ficarea vînatuliii și a resurselor pis
cicole.
însuflețiți de strălucitul dum
neavoastră exemplu personal de
slujire cu dragoste fierbinte a pa
triei, oamenii muncii din silvicul
tură se angajează ferm să militeze
pentru îndeplinirea și depășirea
sarcinilor de plan pe întregul an
1983.

cu pnlejul aniversării
insurecției naționale
cubaneze

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate
personală în zilele de 23—24 august 1983

tV

Exprimînd sentimentele de dra
goste și prețuire ale constructorilor
metroului față de partid și secreta
rul său general, directorul general al
întreprinderii „Metroul" București a
dat glas hotărîrii tuturor celor care
lucrează la realizarea acestei căi mo
derne de transport că vor depune
in continuare eforturi susținute
pentru realizarea celei de-a Il-a
magistrale în lungime de 18,9 km,
care va lega platforma industrială
din sud cu centrul Capitalei și zona
industrială Pipera.
La plecarea din^tația de metrou,
tovarășul Nicolae “Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salutați
cu aceleași calde sentimente de dra
goste, aleasă stimă și pr.ețuire de nu
meroși bucureșteni, care au scandat
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“. Cei pre
zenți au exprimat și cu acest prilej
mulțumirea și recunoștința profundă
pe. care întregul nostru popor le
poartă partidului și secretarului său
general pentru grija permanentă
acordată creșterii continue a nive
lului de trai și civilizație al celor ce
muncesc, voința lor fermă de a în
făptui în mod exemplar sarcinile
actualului cincinal, hotărîrile celui
de-al XII-lea Congres și ale Confe
rinței Naționale ale partidului,, de
a-și spori contribuția la înflorirea
multilaterală a patriei noastre socia
liste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu prietenie manifestărilor entu
ziaste făcute de locuitorii Capitalei.

Adunare festivă

DN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

în zilele de 23—24 august 1983,
autoturismele proprietate Personală pot circula indiferent de

felicitat pe constructorii, proiectanții
și. arhitecții metroului, precum și. co
lectivele tuturor unităților industria
le care participă la realizarea acestei
remarcabile lucrări, menită să con
tribuie la dezvoltarea, și moderniza
rea transportului în comun al Ca
pitalei.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu notează pe cea
de-a treia filă a Cărții de onoare a
constructorilor metroului : „Cu pri
lejul încheierii lucrărilor primei ma
gistrale a metroului bucureștean,
adresez cele mai calde felicitări tu
turor muncitorilor, constructorilor,
proiectanților, militarilor, tuturor ce
lor care au contribuit la realizarea
acestui măreț obiectiv edilitar-urbanistic, ce evidențiază cu strălucire
eforturile creatoare și nivelul înalt al
dezvoltării științei și tehnicii româ
nești.
Vă urez, dragi constructori, noi și
tot mai însemnate succese în activi
tatea ce o desfășurafi, multă sănă
tate și fericire'1.
Semnează, de asemenea, în Cartea
de onoare tovarășa Elena Ceaușescu.
Directorul general al Întreprinderii
„Metroul" a inminat, in numele con
structorilor acestei căi subterane,
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o plachetă
și o insignă dedicate finalizării pri
mei magistrale a metroului bucu
reștean.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat, încă o dată, pe constructori
și le-a cerut să urgenteze lucrările
viitoarelor magistrale subterane ale
Bucureștiului.

Theodoros Katrivanos, prefectul
general al regiunii Attica, membru
ai conducerii Uniunii Democratice
de Stînga (E.D.A.) din Grecia, secre
tar general al Casei de cultură a
prieteniei eleno-române, care ne vi
zitează țara, la invitația Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a avut o între
vedere cu tovarășul Ion Gheorghe,
vicepreședinte al Comitetului pentru
problemele consiliilor populare. Cu
acest prilej a fost efectuat un schimb
de păreri cu privire la organizarea
și activitățile consiliilor populare la
nivel județean și local.
In timpul șederii sale în țara noas
tră, oaspetele a vizitat obiective social-culturale din București și jude
țul Brașov.
(Agerpres)

numărul de înmatriculare, cu soț.
sau fără soț, al autoturismului,

20,20 în lumina reflectoarelor
20,30 Film artistic : „La, patru pași de
infinit". Producție a Studioului ci
nematografic București. Cu : Silviu
Stănculescu, Cella Dima,
M'rcea
Septilici, Silvia Fulda, Victor Mol
dovan, Traian Petruț.
Scenariul
și regia : Francisc Munțeanu
22,00 Telejurnal ® Sport
22,10 Șlagăre în devenire — Vară româ
nească. Cîntece pe versuri de poeți1
români — ediție specială realizată
pe litoral

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal © Țara întîmpină ma
rea sărbătoare națională
19,15 Ecran de vacanță : „Arabela". Episodul 8
,
19,50 Cîntarea României — De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Cîn
tece revoluționare și patriotice in
terpretate de formații muncitorești
și ale căminelor culturale
20.30 Bună
seara, fete, bună
seara,
băieți ! Emisiune muzical-distractivă • pentru tineret
22,00 Telejurnal © Sport
22,10 Din creația compozitorilor români
23.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 20 august, ora 21 — 23 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi în
general- frumoasă in nord-.vestul țării,
unde cerul va fi variabil, iar ploile izo
late. în celelalte regiuni, vremea va fi
schimbătoare, cu cerul temporar noros. Pe alocuri vor cădea ploi, care vor
avea-și caracter de aversă, însoțite de
descărcări electrice. Vîntul va sufla

cinema
© „Stejar" — extremă
urgentă :
ARTA (213186) —9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
© Departe de Tipperary : FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Semnul
șarpelui :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17.15: 19,30.
Q Vlad Tepeș : MUNCA (21 50 97) —
15,30: 19.
® Cuibul salamandrelor :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
©
Melodii
la
Costinești :
LIRA
(317171) — 15,30; 17.30; 19.30. COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30;
17,30; 19.30.
© Revanșa : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

slab, pînă la moderat, cu unele inten
sificări, mai ales în zona de
munte,
predominînd
din sectorul
nord-est.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 20 de grade, izolat mai coborîte’ îh depresiunile din estul Transil
vaniei, iar cele maxime între 20 și 30
de grade.''Dimineața, local, seva pro
duce ceață. In București : Vremea va fi
ușor instabilă, cu cerul schimbător, fa
vorabil ploii sub formă de averse. Vîn
tul va sufla slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
13 și 1<5 grade, iar cele maxime între
25 și 27 de grade. Dimineața ceață sla-'
bă. (Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

© Fata Morgana : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 E atît de aproape fericirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15.30; 17,30 : 19,30.
© Septembrie : PACEA (60 30 85)
—
15,30; .17,30; 19,30, DOINA (16 35 38) —
16,39: 18.45.
O Fata cu gîștele ; DOINA — 9: 10,30;
12; 13,30: 15.
© Capcana mercenarilor : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
'20.
@ Drumul oaselor: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Clinele din sertar — 9; 11: 13.15;
Cu mîinile curate — 15,30 : 17,45; 20 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Pintea : BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
17; 19.
*
0 Educația sentimentală a Dașei :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 10: 20.
© Răzbunarea haiducilor : FLACARA
(20 33 49)----- 17.30 ; 19.
® Cariera mea strălucită :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a asaltului asupra cazărmii
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — la Cooperativa a-'
gricolă de producție „Prietenia româno-cubaneză", din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman,
a avut loc, vineri, o adunare fes
tivă.
Au participat reprezentanți ai
Uhiunii Naționale a Cooperativelor
Agricole de Producție, organelor lo
cale de partid și de stat, organiza
țiilor de masă și obștești, coopera
tori, alți oameni ai muncii din loca
litate.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.
Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Elisabeta Stătescu, secretar
al Comitetului județean Teleorman
al P.C.R.
Despre importanța istorică a eve
nimentului aniversat au vorbit Radu
Riciu, președintele Cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-cubaneză", și Rodney Lopez
Clemente, ambasadorul Republicii
Cuba la București.
(Agerpres)

© Piesă neterminată pentru pianina
mecanică: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
O Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54)
— 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21, GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20.30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15.
© Dublu delict : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20,15. FESTIVAL
(15 63 84) — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
© Zbor planat: PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18: 20.
© Camionul de cursă lungă : AURO
RA (35 04 66) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20. CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
GRIVIȚA

Președintele Republicii Socialiste România

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
din partea președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Peru,
Fernando Schwalb Lopez Aldana, o

telegramă prin care îi mulțumește
pentru mesajul de felicitare adresat
cu prilejul celei de-a 162-a aniver
sări a proclamării independenței acestei țări.

A apărut, în limba germană, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese
volumul 2 (1971-1975)
Editura politică

0 nouă promoție de absolvenți
ai Academiei Militare
Vineri dimineața a avut loc în Ca
pitală festivitatea prilejuită de ab
solvirea Academiei militare de că
tre o nouă promoție de ofițeri de
comandă, de stat major, activiști de
partid, ingineri și subingineri mili
tari, precum și de acordarea gra
dului de locotenent absolvenților
subingineri și elevilor care au pro
movat anul IV al facultății tehnice
și de medicină militară.
Desfășurată în condițiile în care
întregul nostru popor întîmpină, prin
muncă eroică și mărețe înfăptuiri,
cea de-a 39-a aniversare a glorioa
sei victorii a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă,
festivitatea
s-a
constituit într-o emoționantă mani

festare de dragoste și recunoștință
față de partid și popor, față de cel
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,. comandantul suprem al forțe
lor noastre armate.
La solemnitate au luat parte ge
neral-colonel Constantin Olteanu,
ministrul apărării naționale, membri
ai consiliilor de conducere ale Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne.
Intr-o atmosferă însuflețitoare, de
puternică angajare, participanta la
festivitate au adresat o telegramă
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
în care se spune :

„In acest moment solemn, noi, absolvenții Academiei militare, pro
moția 1983, cu alese sentimente de dragoste și respect, cu nemărginită
recunoștință, ne îndreptăm gîndurile către dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, mili
tant revoluționar de excepție și înflăcărat patriot, conducătorul încercat
al națiunii noastre socialiste, proeminentă personalitate a epocii contem
porane, exprimîndu-ne profunda gratitudine pentru contribuția hotăritoare pe care o aduceți la fundamentarea și înfăptuirea întregii politici
interne și externe a partidului și statului nostru, înălțarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație, întărirea capacității sale de apărare, creș
terea necontenită a prestigiului internațional al României socialiste.
Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că pe timpul studiilor in
Academia militară, îndrumați cu grijă de comitetul și organizațiile de
partid și ale Uniunii Tineretului Comunist, de comandanți și cadrele di
dactice, ne-am însușit temeinice cunoștințe militare și politice, spiritul
militant, revoluționar de muncă și viață, am dobîndit deprinderile nece
sare organizării și conducerii procesului de instruire și educare a trupe
lor, potrivit cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fon
dator sinteți.
Avînd permanent ca model luminosul dumneavoastră exemplu co
munist de dăruire pentru cauza partidului și poporului, ne angajăm so
lemn că ne vom consacra eforturile, energia și puterea de muncă pentru
ridicarea capacității combative a unităților și marilor unități, întărirea
ordinii și disciplinei militare, educarea patriotică, revoluționară a milita
rilor, formarea lor ca dîrji apărători ai meleagurilor strămoșești, patrioti
înflăcărați și buni propagandiști ai politicii partidului, participant activi
la marea operă de edificare a socialismului și comunismului-pe pămintql.
românesc. în funcțiile de comandanți, ofițeri de stat major, activiști de
partid, ingineri și subingineri militari sîntem ferm hotărîți să acționăm
cu pasiune comunistă și inaltă competență pentru înfăptuirea ireproșa
bilă a sarcinilor reieșite din Programul Partidului Comunist Român, din
documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidu
lui, din cuvintarea dumneavoastră la recenta Consfătuire de lucru pe pro
blemele muncii organizatorice și politico-educative, pentru realizarea unei
noi calități, superioare în toate domeniile vieții și activității ostășești.
Vom promova neabătut în întreaga noastră activitate spiritul revo
luționar, atitudinea fermă, exigența combativă față de orice neajunsuri,
un stil de muncă dinamic, eficient pentru continua îmbunătățire a pro
cesului instructiv-educativ, pentru afirmarea unităților militare ca puter
nice detașamente revoluționare și patriotice. Vom participa cu toate for
țele la activitatea de cercetare științifică din comandamente și unități,
adueîndu-ne contribuția la aprofundarea și aplicarea cerințelor doctrinei
militare românești contemporane, la perfecționarea tacticii diferitelor
arme, modernizarea procesului instructiv-educativ al trupelor, realizarea
unor noi mijloace de luptă cu performanțe superioare.
Conștienți de înaltele răspunderi ce ne revin, vom acționa și în con
tinuare cu abnegație și spirit revoluționar pentru înfăptuirea neabătută a
politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndepli
nirea exemplară a cerințelor Directivei privind pregătirea militară și
politică a armatei, a orientărilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră
la Convocarea-bilanț din martie a.c., astfel incit întreaga oștire să fie
gata în orice moment ca la ordinul patriei, partidului și poporului, al
dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere cu fermitate, îm
preună cu întregul popor, marile cuceriri revoluționare, libertatea, inde
pendența și integritatea teritorială a Republicii Socialiste România".

Au început lucrările de excavații
la Canalul Poarta Albă—Midia-Năvodări
în atmosfera de muncă însuflețitoare cu care întreg tineretul pa
triei noastre întîmpină aniversarea
marii sărbători naționale de la 23
August și împlinirea a 35 de ani de
la crearea primelor șantiere națio
nale ale tineretului din România,
la Năvodari au fost declanșate lu
crările de excavații la Canalul
Poarta Albă — Midia-Năvodari.
Noua magistrală se prezintă ca' un
al „cincilea braț" al Dunării, care,
desprinzîndu-se din Canalul Dunăre
— Marea Neagră la km 35, va de
bușa în mare prin portul MidiaNăvodari.
Cinstea de a inaugura lucrările
la acest important obiectiv a reve
nit brigadierilor de la Șantierul na
țional al tineretului Canalul Dunăre
— Marea Neagră, continuatori de
nădejde ai tradițiilor comuniste,
revoluționare ale înaintașilor lor de
pe primele șantiere naționale ale
tineretului.
Pe noul canal Poarta Albă —
Midia-Năvodari, in lungime de 26
km, vor putea circula în două sen
suri barje de 3 000 tone, care vor

(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Un comando pentru apa grea : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
© Speranță și sprijin : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cascadorul Hooper ; FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
la
grădină
— 20,45,
FLAMURA
(85 77 12) - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
© Vraciul: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19.
© în umbra
legii :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
e La est de Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
© Amnezia : GRĂDINA
FESTIVAL
(15 63 84) — 20.30.
© Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20.45.
© I se spunea „buldozerul" : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 20,45.
© Sfinx : PARC HOTEL (17 08 58) —
21.

trece prin două ecluze, amplasate
la Ovidiu și la Midia-Năvodari.
Construcția acestui obiectiv presu
pune excavarea și transportul a
peste 86 milioane metri cubi de pămînt și rocă, prepararea și turnarea
în ziduri de sprijin, în poduri, por
turi și în cele două ecluze a circa
1,5 milioane mc de beton, asambla
rea și montarea a circa 5,3 mii tone
de echipamente și piese metalice.
Pentru aceasta, pe șantier vor fi
folosite forțe și mijloace ce devin
disponibile odată cu finalizarea lu
crărilor de construcție la Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Cerna
vodă — Agigea.
în prima zi a lucrărilor, brigadie
rii prezenți pe șantierul noului ca
nal, hotărîți să răspundă prin fapte
înaltei încrederi ce le-a fost acorda
tă de partid, de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au excavat și transportat primii
6 000 mc de pămint din tronsonul
de 5 km de canal pe care s-au an
gajat să-l execute în perimetrul
cuprins între lacul Mamaia și
ecluza de la Midia.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, la Tea
trul de vară Herăstrău) : Gimnastică
sentimentală — 20.
© Opera Română (13 18 57) : Căsătoria
secretă — 18.
© Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Patrie pămînt
străbun"', (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
© Teatrul de comedie (sala Majestic,
14 72 34) : Există nervi — 19.30.
© Teatrul satir’c-muzical „C. Tănase"
(15 56 78. grădina Boema) ; Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina
Bat'ștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
0 Ansamblul ..Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Populare Polone
obținute sub conducerea Partidului
înmihind scrisorile de acreditare,
Comunist Român, în cuvîntare se
ambasadorul polonez BOHUSLAW
arată : „Sînt profund convins că lăr
STAHURA a transmis tovarășului
girea și adîncirea permanentă a re
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
lațiilor
noastre politice, economice,
tral al Partidului Comunist Român,
tehnico-științifice, culturale și în ce
Consiliului de Stat și Guvernului Re
lelalte domenii corespund interese
publicii Socialiste România, întregu
lor vitale ale statelor și popoarelor
lui popor român salutări cordiale,
noastre".
precum și cele mai bune urări de
succes poporului român în edificarea
In cuvîntare se exprimă hotărirea
societății socialiste multilateral dez
ambasadorului polonez de a contrivoltate din partea tovarășului Woj
bui la întărirea prieteniei tradițio
ciech Jaruzelski, prim-secretar al
nale a poporului polonez cu poporul
Comitetului Central al Partidului
român, la dezvoltarea și lărgirea
Muncitoresc Unit Polonez, președin
colaborării multilaterale între parti
tele Consiliului de Miniștri al Re
dele și statele noastre socialiste.
publicii Populare Polone, și a to
Primind scrisorile de acreditare,
varășului Henryk Jablonski, pre
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
ședintele Consiliului de Stat al Re
a mulțumit pentru salutările și ură
publicii Populare Polone.
rile adresate șl a transmis tovarăși
în cuvîntarea prezentată cu acest
lor Wojciech Jaruzelski și Henryk
prilej de ambasador se spune : „Ba
Jablonski un călduros salut și cele
zele relațiilor noastre reciproce sînt
mai bune urări din partea Partidu
stabilite de Tratatul de prietenie,
lui Comunist' Român, a Consiliului
de Stat și a Guvernului Republicii
colaborare și asistență mutuală din
12 noiembrie 1970, precum și de De
Socialiste- România, a poporului ro
mân.
clarația privind întărirea și apro
fundarea colaborării dintre Partidul
în cuvîntarea de răspuns a șefului
Muncitoresc Unit Polonez și Partidul
statului român se spune : „Relațiile
Comunist Român, dintre Republica
trainice de prietenie și colaborare
Populară Polonă și Republica So
dintre partidele, țările și popoarele
cialistă România. O importanță deo
noastre, întemeiate pe principiile de
sebită pentru dezvoltarea colaborării
plinei egalități în drepturi, indepenmultilaterale polono-române în eta ■ denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
pa actuală a dezvoltării social-eco
avantajului reciproc și solidarității
nomice a țărilor noastre o au hotăinternaționale, cunosc o dezvoltare
rîrile luate în timpul convorbirilor
continuă în toate domeniile. Consi
dumneavoastră, tovarășe președinte,
der că aceasta corespunde pe deplin
cu tovarășul Wojciech Jaruzelski,
intereselor de progres ale popoare
din 4 iunie anul trecut".
lor noastre, servește cauza construc
Subliniind că poporul polonez dă
ției socialiste în țările noastre, cauza
o înaltă apreciere succeselor Româ
niei frățești în construcția socialistă.
socialismului în general, a păcii, in-

dependenței și conlucrării interna
ționale".
„Poporul român — se arată în cu
vîntare — nutrește sentimente trai
nice de prietenie și stimă față de
poporul polonez și se bucură_ sincer
de realizările obținute
'
' de Polonia
prietenă pe calea înfăptuirii liniei
elaborate de Congresul al IX-lea.
Nutrim convingerea că poporul
polonez, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, sînt în mă
sură să soluționeze toate problemele,
și să învingă dificultățile care mai
persistă, asigurînd înaintarea țării pe
calea progresului economic și social,
pe calea socialismului".
în continuare, în cuvîntare este ex
primată hotărirea României de a dez
volta larg prietenia și colaborarea cu
toate țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare și nealiniate, de a
activa, în spiritul coexistenței pașnice,
pentru extinderea relațiilor cu toate
statele lumii, fără deosebire de orînduiri sociale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat ambasadorului polonez urări
de succes în realizarea misiunii în
credințate, asigurîndu-1 de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut,
într-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul Bohuslaw Stahura.
La solemnitate și convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Ambasadorul Republicii Panama

i

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul, panamez ROKO IVAN
SETKA SAGEL a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un
salut prietenesc, urări de fericire
personală împreună cu cele mai
calde urări de prosperitate pentru
poporul român din partea președinte
lui Republicii Panama, Ricardo de
la Espriella Toral, a poporului și
guvernului panamez.
în cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasador, după ce sînt
evocate relațiile prietenești dintre
țările și popoarele noastre, se spune:
„Eforturile depuse de Guvernul Re
publicii Socialiste România în fa
voarea păcii, destinderii și cooperă
rii internaționale, precum și a pro
gresului social al popoarelor sînt
mult apreciate de poporul și guver
nul nostru".
In continuare sînt reliefate prin
cipiile care stau Ia baza politicii ex
terne a Republicii Panama și se ex
primă îngrijorarea guvernului pana
mez față de unele conflicte și ten
siuni care mai dăinuie în lume. „Re
publica Panama — se spune în cu
vîntare — ca semnatară a Declara
ției de la Cancun și membru activ
al Grupului de pace, transmite, prin
intermediul meu, ilustrului guvern
al României această îngrijorare, în
speranța că, animat de amplul spi
rit de solidaritate, acesta va conti
nua să acorde generosul său sprijin
demersului Grupului de la Contadora în vederea diminuării riscurilor
unei confruntări generalizate, permițînd identificarea problemelor și
soluțiilor concrete, în căutarea unor
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acorduri care să asigure convie
țuire".
în încheiere, în cuvîntare se expri
mă dorința guvernului panamez de a
contribui la întărirea relațiilor de
prietenie și colaborare existente între
România și Panama, între popoarele
celor două țări.
Președintele
NICOLAE
CEAUȘESCU, primind scrisorile de
acreditare, a mulțumit pentru me
sajul transmis și a adresat, la rîndul
său, președintelui Republicii Panama, guvernului și poporului panamez un salut cordial, împreună cu
cele mai bune urări.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român", după ce se apreciază
că relațiile dintre Republica Socia
listă România și Republica Panama
cunosc o evoluție pozitivă, ceea ce
corespunde intereselor ambelor țări
și popoare, se spune : „Consider că
în prezent este necesar să intensifi
căm eforturile comune pentru tradu
cerea în viață a înțelegerilor înche
iate, pentru realizarea de schimburi
reciproc avantajoase în toate dome
niile de activitate, și .în mod deose
bit in cel al schimburilor comerciale
și al cooperării economice bilaterale,
în ce ne privește, doresc să subliniez
și cu acest prilej dorința și hotărirea
noastră de a face totul pentru dez
voltarea colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și Panama".
După ce se subliniază că, în lume,
împrejurările actuale sînt deosebit de
complexe, ajungindu-se la o încor
dare deosebită, în cuvîntare se spu
ne : „în aceste condiții, noi conside
răm că este necesar, mai mult ca ori-
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Tineretul — o forță viguroasă în lupta împotriva
pregătirilor de război

Un nou marș al păcii
în Marea Britanie

Dacă criza economică afectează în mod grav viața materială și spiri
tuală a tineretului din numeroase țări, pericolul nuclear este resimțit de
tînăra generație ca o amenințare a însuși viitorului său. Efectul cumulat al
acestor fenomene determină mari grupuri de tineri să respingă „spaima
față de viitor" și să se angajeze în lupta planetară împotriva țursei înar
mărilor, pentru apărarea păcii, devenind o importantă componentă a acestei viguroase mișcări a zilelor noastre.

LONDRA 19 (Agerpres). — Lup
tătorii pentru pace din Marea Bri
tanie au inițiat un nou marș al pă
cii, care se desfășoară sub deviza
„Viață și speranță". Marșul a în
ceput la porțile bazei aeriene mi
litare a S.U.A. de la GreenhamCommon. Noua acțiune face parte
din manifestările întreprinse in în
treaga Mare Britanie împotriva
proiectelor de instalare a noilor ra
chete nucleare americane cu rază
medie de acțiune. Marșuri asemănăt'oare au mai avut loc în diferite
regiuni ale țării.

® „Nu, pregătirilor de război !
dezvoltării
invățămîntului 1“
Da,
Sub această deviză, la Londra a
avut loc o amplă demonstrație de
protest a tineretului împotriva pre
gătirilor pentru amplasarea rache
telor pe teritoriul Marii Britanii.
Participanții au cerut, totodată, să
se pună capăt creșterii cheltuieli
lor militare și reducerii alocațiilor
destinate învățămîntului.

fața șomajului în creștere, a re
ducerii permanente a posibilităților
de a urma cursurile instituțiilor de
învățămînt, tineretul american își
intensifică lupta pentru scăderea
cheltuielilor militare.

Apel la încetarea cursei înarmărilor
........ ■

® „Vă rog, nu distrugeți globul
nostru pămîntesc". Cu astfel de
cuvinte, informează agenția Kyodo,
se adresează un copil din Japonia
- țară care a cunoscut ororile utilizării armamentului atomic președintelui S.U.A. Cuvinte asemă
nătoare, simple, exprimînd pu
ritatea vîrstei și idealurile de pace
ale tinerei generații au fost adre
sate de mii și mii de copii din Ja
ponia în cadrul marii campanii la
scară națională denumită J,Copiii
împotriva armelor nucleare".
® In locul cheltuielilor
înarmări - să fie combătut
jul! Intr-o cuvîntare rostită
la Los Angeles, președintele
nii tinerilor muncitori pentru
rare, flames Still, a arătat

pentru
șomarecent
Uniuelibecă

OSLO 19 (Agerpres). — In per
spectiva alegerilor in organele loca
le, care vor avea loc in septembrie,
organizația norvegiană „Nu — ar
melor nucleare!" a adresat corpu
lui electoral chemarea de a-și da
voturile acelor candidați care și-au
înscris in programul electoral lupta
împotriva cursei inarmărilor.

BONN 19 (Agerpres). — La
Frankfurt pe
Main a fost difu
zată
Declarația
sindicatului fero
viarilor din R. F.
Germania,
care
cuprinde 400 000
de. membri, în
care se subliniază
necesitatea unor
acțiuni de masă
pentru încetarea
cursei înarmărilor. La 1 septembrie urmează să
fie organizată o
zi antirăzboinică
— acțiune menită
să evidențieze do
rința
oamenilor
muncii din R.F.G.
de a lupta pen
tru salvgardarea
păcii.

In fotografie :
Noi semnături la
Miinchen pe ape
lul de la Krefeld
pentru pace Și
dezarmare.

Chemare adresată
electoratului norvegian

*

cînd, ca toate țările, indiferent de
mărime, orînduire sau potențial eco
nomic, să-și intensifice eforturile
pentru apărarea păcii și oprirea
agravării climatului politic interna
țional, pentru reluarea și conti
nuarea cursului spre destindere, pe
baza respectării relațiilor dintre state,
a principiilor de drept internațional".
In continuare, în cuvîntare se spu
ne : „Țara noastră a salutat și salută
toate inițiativele și acțiunile menite
să ducă la slăbirea încordării inter
naționale, la soluționarea pe calea
tratativelor a tuturor diferendelor
dintre statele din regiunea centroamericană — și, în acest context,
apreciez activitatea Grupului de la
Contadora și sper ca, pe această bază,
să se ajungă la rezultate pozitive. în
general considerăm că atît popoarele
din America Centrală, cit și din alte
zone ale lumii trebuie. să fie lăsate
să-și rezolve problemele fără nici un
amestec din afară".
în încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a urat ambasadorului pa
namez succes în îndeplinirea misi
unii de răspundere, ce i-a fost încre
dințată și l-a asigurat de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae .Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul Republicii Pa
nama, Roko Ivan Setka Sagel.
La solemnitate și convorbiri au
luat parte Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru Aoostoiu, secretar prezidențial și. al Con
siliului de Stat.

tanța istorică a actului de la 23 Au
gust 1944, profundele transformări
și înfăptuiri obținute de poporul
român in anii construcției socialis
te, îndeosebi după Congresul al IXBEIJING 19 (Agerpres). — La
lea al P.C.R., de cind în fruntea
Ambasada României din Beijing a
partidului și statului pe află tova
avut loc o conferință de presă în
rășul Nicolae Ceaușescu. Au fost ecursul căreia ambasadorul Angelo
vidențiate, totodată, politica exter
Miculescu a relevat importanta is
nă de pace și colaborare internațio
torică a actului de la 23 August
nală a țării noastre, contribuția ac
1944, marile transformări revoluțio
tivă și constructivă a șefului statu
nare din țara noastră realizate sub
lui român la soluționarea complexe
conducerea P.C.R., îndeosebi în ul
lor probleme ale lumii contempora
timii 18 ani, de cind în fruntea
ne. In continuare a fost prezentat
partidului și statului se află tova
filmul „România, țara mea" și a fost
rășul Nicolae Ceaușescu. A fost evi
inaugurată o expoziție documentară
dențiat, totodată, cursul ascendent
de fotografii și de carte, care oglin
al relațiilor româno-chineze, care
desc munca poporului nostru pen
se extind continuu, in conformitate
tru edificarea societății socialiste.
cu înțelegerile stabilite la nivelul
Au participat Matti Ahde, minis
cel mai înalt, cu ocazia vizitelor to
trul de interne, Kalevi Kivisto,
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
președintele Uniunii Democratice
tar general al Partidului Comunist
a Poporului din Finlanda, Oarne
Român, președintele Republicii So
Saarinen, membru al Biroului Po
cialiste România, in R.P. Chineză, și
litic al C.C. al P.C. din Finlanda,
a tovarășului Hu Yaobang, secretar
Otto Donner, președintele Acade
general al Comitetului Central al
ULAN BATOR 19 (Agerpres). —
miei din Finlanda, Pertti Berg,
~
Partidului Comunist Chinez, in
La ambasada țării noastre din
președintele Asociației de comerț
România.
Ulan Bator a avut loc o conferință
finlandezo-române.
Au luat parte Ma Qingxiong, adde presă. Ambasadorul Gheorghe
WASHINGTON 19 (Agerpres) —
La sediul Ambasadei române din
Washington a fost organizată o
conferință de presă, în cadrul că
MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII
reia ambasadorul român, Mircea
Malița, a prezentat pe larg contri
NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE
buția României, a' președintelui
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea
problemelor majore ale contempo
junct al ministrului radioteleviziuraneității. S-a răspuns la numeManta a reliefat semnificația ac
nii, membri ai conducerilor organe
tului istoric de la 23 August 1944 ■ roase întrebări puse de participanți, reliefîndu-se cursul ascenlor centrale de presă, reprezentanți
în viața poporului nostru, precum
dent al relațiilor româno-ameriai unor secții ale Comitetului Cen
și succesele obținute de țara noas
cane. Ambasadorul României a
tral al P.C.C., ai M.A.E., oameni de
tră în anii construcției socialiste.
vorbit la postul de radio W.G.M.S.
artă și cultură, ziariști. A fost vi
Au fost prezenți reprezentanți ai
(Washington/Maryland) despre sem
zitată o expoziție de carte conținînd
C.C. al P.P.R.M., ai ministerelor
nificația și importanța istorică a
opere ale tovarășului Nicolae
de externe și culturii, reprezen
evenimentului.
Ceaușescu și a fost vizionat filmul
tanți ai diferitelor organe de pre
documentar „România — țara mea".
să, membri ai corpului diplomatic
ANKARA 19 (Agerpres). — La
O întîlnire prietenească a avut
acreditați la Ulan Bator.
Ankara a avut loc o donație de
loc la comuna populară „Prietenia
cărți științifice românești pentru
chinezo-romănă".
BERNA 19 (Agerpres). — La
cunoscuta Universitate . tehnică a
Ambasada României din Elveția a
Orientului Mijlociu, din capitala
BERLIN 19 (Agerpres). — La am
fost organizată o întîlnire cu re
Turciei, din partea ambasadei ro
basada țării noastre din Berlin a
prezentanții mijloacelor de infor
mâne din această țară. La loc de
fost organizată o conferință de pre
mare in masă. Au luat parte refrunte se situează operele tovară
să. Luînd cuvîntul, însărcinatul cu
dactori-șefi și membri din condu
șului Nicolae Ceaușescu privind
afaceri a.i. al României în R.D. Ger
cerea principalelor posturi de raproblemele fundamentale ale dez
mană, Vasile Todoran, a relevat im
dioteleviziune elvețiene, ai celor
voltării
social-economice a țârii ,
portanța istorică a actului de la 23
mai importante cotidiane și reviste
noastre și unele probleme carAugust 1944, marile transformări re
ilustrate din Berna, Ziirich, Ge
dinale
vieții politice interale
voluționare din țara noastră, reali
neva, Basel, Lausanne, funcționari
naționale, precum și edițiile în
zate sub conducerea Partidului Co
superiori din Departamentul poli
limba engleză ale lucrărilor tovamunist Român, îndeosebi în ultimii
tic federal al afacerilor externe și
rășei academician doctor inginer
ÎS ani, de cind în fruntea partidului
din alte ministere, oameni de cul
Elena Ceaușescu „Cercetări în
și statului se află tovarășul Nicolae
tură și artă. Ambasadorul Româ
domeniul sintezei și caracterizăCeaușescu. A fost evocată, cu acest
niei în Elveția, Ion Datcu, a evo
rit
compușilor macromoleculari" și
prilej, politica externă de pace și
cat semnificația zilei de 23 Au
„Polimerizarea stereospecifică a
largă colaborare a țării noastre cu
gust în viața poporului român,
izoprenului".
toate statele și popoarele. In con
realizările obținute sub conducerea
text, a fost subliniat cursul ascen
Partidului Comunist Român în anii
' MADRID 19 (Agerpres).
. „...____ — Posdent al relațiilor de prietenie din
construcției socialiste, în special
tul de radio spaniol
„T. "... Popu...'..l „Radio
tre Republica Socialistă România-și
de cind la conducerea partidului
lar“ a transmis, la 17 august,, o_
R. D. Germană.
și statului nostru se află tovară
emisiune consacrată României, leî
șul Nicolae Ceaușescu. Cu același
gâturilor istorice și culturale româPHENIAN 19 (Agerpres). — La
prilej,^ a fost organizat un stand
no-spaniole, creației muzicale ro
Ambasada României din Phenian a
de cărți, unde la loc de cinste
mânești și frumuseților turistice ale
fost organizată o conferință de
au fost expuse opere ale tovarățării noastre. In cadrul emisiuniil
presă. Ambasadorul român, Con
șului Nicolae Ceaușescu, secretar răspunzînd întrebărilor redactorilor
general
al
P.C.R.,
_____
stantin Iftodi, a evidențiat faptul
președintele
postului de radio, ambasadorul
Republicii Socialiste România, A
că marcarea a 39 de ani de
României in Spania, Vasile Șandrut
avut loc, de asemenea, o gală de
la revoluția de eliberare sociaa relevat semnificația actului de la
filme documentare.
lă și națională, antifascistă și
23 August 1944 și a evocat atmosfe-1
antiimperialistă are loc în ara de muncă și avint creator în
nul in care se împlinesc 18 ani
HELSINKI 19 (Agerpres).
__
La
care poporul român întimpină ma-.
de la .Congresul al IX-lea al
Helsinki a avut loc o adunare fes
rea sărbătoare — aniversarea revo-t
P.C.R., congres care a deschis epo
tivă organizată de Ambasada româ
luției de eliberare socială și națio-,
ca cea mai luminoasă și bogată în
nă, în colaborare cu Asociația de
nală, antifascistă și antiimperialis
înfăptuiri din istoria țării. De ase
prietenie Finlanda-România. Cu ată. Au fost reliefate momente de
menea, au fost scoase in evidență
cest prilej, au vorbit prof. Lind
seamă din istoria poporului român
bunele relații de prietenie și co
gren Lauri, președintele Asociației
și realizările obținute in dezvolta
laborare româno-coreene, rolul hode prietenie, și Constantin Drăgurea economico-socială și culturală
tăritor în dezvoltarea acestora al
șanu, însărcinat cu afaceri a.i. al
a țării in anii edificării socialis
întilnirilor și convorbirilor dintre
României. Au fost evocate impormului.

Cea de-a 39-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 prilejuiește, in diferite
țări ale lumii, o serie de manifestări dedicate României.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Ata
șatul militar aero și naval al Re
publicii Socialiste România în
Uniunea Sovietică, general-maior
Gh. Dinulescu, s-a întilnit cu ofi
țeri și soldați din garnizoana Baku.
Atașatul militar român a vorbit
despre însemnătatea actului istoric
de la 23 August 1944, contribuția
armatei române la înfrîngerea fas
cismului, prietenia și frăția de arme
româno-sovietică,
cimentată
pe
cîmpul de luptă. Totodată, vorbito
rul a evocat realizările obținute de
poporul român, sub conducerea
P.C.R., în anii construcției socia
liste.
La Casa Centrală a Armatei din
Baku a fost prezentată o expoziție
documentară de fotografii, reprezentînd imagini din activitatea de
pregătire politică și de luptă a mi
litarilor români, sub conducerea
comandantului suprem, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
A avut loc o gală de filme româ
nești.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — In
orașul Torun a avut loc o șeclință
festivă, în cadrul căreia importanța
istorică a actului de la. 23 August
1944 a fost evocată de Zenon Draminski, prim-secretar al Comitetu
lui voievodal Torun al P.M.U.P., și
de Ion Cozma, ambasadorul țării
noastre la Varșovia.
In cuvîntările rostite au fost re
liefate profundele transformări po
litice, economice și sociale pe care
le-a cunoscut România, înfăptuirile
de seamă ale poporului român, sub
conducerea Partidului Comunist
Român.
Au foșt evidențiate, îndeosebi,
marile realizări ale poporului nos
tru de cind ân fruntea partidului și
statului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de numele căruia sînt
legate cele mai mari cuceriri din
istoria poporului român.
Au fost subliniate, de asemenea,
dezvoltarea continuă a relațiilor
tradiționale de prietenie și conlucrare multilaterală dintre P.C.R. și
P.M.U.P., dintre Republica Socia
listă România și R.P. Polonă.
Au participat Stanislaw Trokowski, voievodul din Torun, secretari
ai comitetului voievodal de partid,
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.
Cu același prilej, la Clubul căr
ții și presei internaționale din loca
litate a fost .deschisă o expoziție
documentară de fotografii.
PRAGA 19 (Agerpres). — La mo
numentele eroilor români căzuți în
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei din localitățile slovace
Zv.olen, Lucenek, Poniky, Piestany și Stara Tura au fost depuse
coroane de flori. Cu acest prilej au
fost arborate drapelele de stat și
intonate imnurile celor două țări și
au fost aliniate gărzi de onoare. La
festivități au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid
și de stat, ofițeri ai armatei ceho
slovace, cadre didactice, alți oameni
ai muncii. A fost prezent loan
Murg, consulul general român la
Bratislava. Zilei naționale a Româ
niei i-au fost, de asemenea, dedi
cate o seară culturală la Centrul ti
neretului din Bratislava, o gală de
filme, precum și o conferință de
presă organizată la Consulatul geal țării noastre la Bratislava.

.

tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen.
In aceeași zi, in sala Casei de
cultură „Cionlima", din Phenian,
sub auspiciile Comitetului pentru
relații culturale cu străinătatea și
Asociației de prietenie româno-coreene- au avut loc o gală de filme
și vernisajul expoziției de fotogra
fii „Imagini din . România". Au
participat O Mun Moen, vicepre
ședinte al Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, di
rectorul general al cinematogra
fiei, reprezentanți ai Secției rela
ții internaționale a C.C. al P.M.C.
și ai M.A.E., atașați culturali și de
presă ai misiunilor diplomatice
din Phenian, un numeros public.
Au fost prezenți ambasadorul ro
mân, precum și delegația Asocia
ției de prietenie româno-coreene,
condusă de Iuliu Fejes, membru al
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R., care se
află în vizită în R.P.D. Coreeană.
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încheierea vizitei delegației de partid și de stat
a R.D.G. in R.P. Polonă
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cadrelor didactice din Japonia. In
cadrul reuniunii au fost interpretate I
cîntece patriotice, în sprijinul păcii I
și dezarmării.
I
■_£

învățătorii japonezi împotriva războiului"
TOKIO 19 (Agerpres). - Sub de
viza „învățătorii japonezi contra
războiului", la Osaka a avut loc o
intilnire a ansamblurilor corale ale

î

tovarășului Nicolae Ceausescu

Convorbiri sovieto-americane
MOSCOVA 19 (Agerpres). — După
cum transmite agenția T.A.S.S., Iuri
Andropov, secretar general al C.C.
al P.CiU.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a
primit, la Kremlin, un grup de senatori americani, care, la invitația
grupului parlamentar al U.R.S.S.,
efectuează o vizită în Uniunea So
vietică. în cursul convorbirii care a
avut loc, I. Andropov a subliniat că
Uniunea Sovietică ar dori să aibă
cu Statele Unite un asemenea grad
de înțelegere care să asigure relații
bune, normale și stabile, în avanta
jul reciproc și spre folosul cauzei
păcii generale.
Oprindu-se asupra problemei ar
mamentelor nucleare din Europa,
Iuri Andropov a arătat : „Noi pro
punem nu numai să nu sporim nu
mărul rachetelor existente, ci să și
renunțăm la elaborarea și experi
mentarea de noi tipuri de arme stra-

tegice. precum și să limităm moder
nizarea mijloacelor existente". '
Sîntem de acord și cu o variantă
mai largă, anume de a fi înghețate
toate componentele arsenalelor nu
cleare ale U.R.S.S. și S.U.A., a spus
Andropov, subliniind în continuare
că Uniunea Sovietică consideră ca o
necesitate ajungerea la un acord pri
vind interzicerea completă a expe
riențelor și desfășurării oricărei
arme avînd bază in Cosmos pentru
atingerea unor obiective situate pe
Pămînt, în 'spațiul aerian și cosmic.
S-a arătat, in acest cadru, că
U.R.S.S. își asumă angajamentul de
a nu plasa prima în spațiul cosmic
vreun tip de armă-satelit, că este
gata să se ajungă la un acord pri
vind lichidarea sistemelor antisatelit
existente deja și interzicerea creării
altora noi și va prezenta în acest
sens o propunere amănunțită spre
examinare viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 19 (Agerpres). — Tunisia și
Jamahiria Libiană și-au reafirmat
solidaritatea cu lupta poporului pa
lestinian, sub conducerea reprezen
tantului său legitim — Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, pentru
autodeterminare și crearea unui
stat independent — se spune în co
municatul comun dat publicității la
încheierea vizitei oficiale efectuate
în Tunisia de Moammer El Geddafi,
conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe
Libiene Populare Socialiste.
Referitor la situația din Ciad,
transmit agențiile M.A.P. și China
Nouă, părțile au evidențiat necesita
tea reconcilierii naționale și a in
staurării păcii în această țară, fără
nici o intervenție din afară, in con
formitate cu recomandările Biroului
Organizației Unității Africane, făcu
te la ultima sa reuniune de la Addis
Abeba.

BEIRUT 19 (Agerpres). — în șe
dința de joi a Consiliului’ de Miniștri
libanez — transmit agențiile interna
ționale de presă, citind postul de radio
libanez — președintele Amin Gemayel
a criticat cu fermitate vizita inopi
nată efectuată la Beirut de ministrul
apărării israelian, Moshe Arens, arătind că „responsabili nelibanezi, care
își permit să circule in interiorul
frontierelor țării, pentru a avea con
tacte pe care le considerăm cel puțin
ilegale, violează suveranitatea li
baneză și toate normele internațio
nale". Președintele libanez a apreciat
că „stabilirea de contacte — ca cele
avute de ministrul israelian al apă
rării cu unii conducători politici li
banezi — slăbesc autoritatea statului
și dăunează acțiunilor întreprinse de
acesta in vederea restabilirii suvera
nității asupra întregului teritoriu li
banez". „Asemenea contacte pun în
cauză unitatea Libanului", a preci
zat el.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La
Germane. în cadrul convorbirilor a
Varșovia a fost dată publicității o
fost constatată adîncirea continuă a
declarație comună, la încheierea
relațiilor bilaterale și au fost discu
convorbirilor dintre Wojciech Jaru
tate posibilitățile dezvoltării lor in
zelski, prim-secretar al C.C. al
continuare în diferite domenii. Păr
P.M.U.P., președintele Consiliului de
țile au făcut, de asemenea, un
Miniștri al R. P. Polone, și Erich ■. schimb de opinii in probleme interHonecker, secretar general al C.C. al . naționale de interes reciproc. în ca
P.S.U.G., președintele Consiliului de
drul convorbirilor a fost subliniată
Stat al R. D. Germane, care a în
dorința comună de a contribui la
treprins o vizită oficială de priete
eforturile pentru pace, dezarmare și
nie în R. P. Polonă in fruntea unei
însănătoșirea climatului internațio
delegații de partid și de stat a R. D.
nal.
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AGENȚIILE DE PRESÂ^
e scurt
PREMIERUL ELEN, Andreas Papandreu, a conferit la Atena cu
primul ministru portughez, Mario
Soares, aflat intr-o vizită oficială în
Grecia. Au fost examinate proble
me legate de aderarea Portugaliei
la C.E.E. — Grecia deținind, în pre
zent, președinția acestui organism
— precum și o serie de aspecte ale
situației internaționale actuale, in
clusiv evoluțiile din America Cen
trală și Orientul Mijlociu.
EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. La 19 august
nava cosmică automată de trans
port „Progress-17“ s-a cuplat cu
complexul orbital „Saliut-7“ — „Soiuz T-9“, relatează agenția T.A.S.S.
Toate operațiunile legate de cu
plare au fost realizate de la Cen
trul terestru de dirijare a zboru
lui. Nava a adus pe orbită carbu
rant pentru motoarele complexului
spațial, aparate, materiale pentru
experimentele științifice și pentru
cosmonauți. Aparatele de la bor
dul întregului complex orbital
funcționează normal, iar cosmonauții Liahov și Aleksandrov se simt
bine, arată agenția.
LA CENTRUL SPAȚIAL JAPO
NEZ de pe insula Tanegashima a
fost lansat, vineri, un minilabora-

tor pentru testarea realizării de
aliaje speciale în condiții de im
ponderabilitate, relatează agenția
Kyodo. în treapta a doua a rache
tei „TT500A", de producție niponă,
au fost instalate două minifurnale
electrice pentru obținerea de aliaje
de aluminiu și indiu și de sticlă
superdură. De asemenea, minilaboratorul a fost dotat cu un instrument pentru a măsura, în radiația
infraroșie, particulele din atmos
fera terestră. Se precizează că, la
o oră și 29 de minute după lansare,
minilaboratorul a fost recuperat.
ÎN BERLINUL OCCIDENTAL,
preturile la produsele alimentare
și de larg consum au crescut cu 3
la sută în cursul lunii iulie a.c.
comparativ cu perioada similară a
anului trecut. în raport cu 1976,
nivelul preturilor este cu 37 la sută
mai mare în prezent — relevă da
tele publicate de Direcția de statis
tică vest-berlineză.
NOUL VAL DE INCENDII care
au izbucnit in Italia a cuprins în
tinse suprafețe de pădure din nor
dul tării, plantații de citrice și vită
de vie din Sardinia și Sicilia și
numeroase grădini de fructe din
sud.
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