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țarii
la mareo
sărbătoare
în aceste zile, de pe întreg cuprinsul patriei, din
unități industriale, de transporturi, de pe șantiere
sosesc numeroase știri care anunță noi succese în
îndeplinirea, planului și a angajamentelor asumate in
întrecerea socialistă din acest an, Sint fapte de muncă,
realizări de prestigiu carp se constituie intr-un cuprin
zător raport muncitoresc al întregii țări la marea
noastră sărbătoare națională.

mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Kim Ir Sen și tovarășu
lui Kim Giăng II un călduros salut
și cele mai bune urări, iar poporu
lui coreean prieten succese tot mai
mari în edificarea socialismului, în
înfăptuirea idealurilor de reunificare pașnică a patriei. '
în timpul convorbirii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie
și colaborare statornicite între Parti
dul' Comunist Român și Partidul
Muncii din Coreea, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Democrată Coreeană, care
se dezvoltă continuu în spiritul c>rierrtăfițor și înțelegerilor stabilite
cu prilejul dialogului' la nivel înalt
româno-coreean.
De ambele părți s-a exprimat hotărîrea de a acționa pentru adîncirea și diversificarea în continuate
a relațiilor româno-coreene pe plan
politic, economic, tehnico-ștîințific șl
cultural, relații întemeiate pe stimă,
încredere și respect reciproc, egali
tate și întrajutorare tovărășească.
S-a apreciat că intensificarea ra
porturilor pe multiple planuri dintre
România și R.P.D. Coreeană este în
interesul țărilor, partidelor și po
poarelor noastre, al cauzei generale
a păcii și socialismului.
Tovarășul Pak Sen Cer a exprimat
înalta apreciere a tovarășului Kim
Ir Sen. a conducerii de partid și de
stat coreene față de realizările ob-

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, sîmbătă, la Snagov, pe tovarășul Pak Sen
Cer, membru al Biroului' Politic al
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, care efectuează o vizită de
prietenie în țara noastră, în fruntea
unei delegații de partid și guverna
mentale a R.P.D. Coreene.
La primire au participat tovarășii
Manea- Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat'," și 'Glfeorghe Dolgu, ’ adjiihct
al ministrului afacerilor externe.
A fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.
Oaspetele a exprimat gratitudinea
pentru întrevederea acordată și a
arătat că are . plăcuta misiune de a
transmite tovarășului Nicolae
Ceaușescu un mesaj călduros de
salut și urări de sănătate și fericire
din partea tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene, și a to
varășului Kim Giăng II, membru al
Prezidiului Biroului Politic, secretar
al C.C. al P.M.C., iar poporului ro
mân urări de noi succese in con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

Oamenii muncii din Centrala
industriei tricotajelor
au îndeplinit planul pe 8 luni
Oamenii muncii din Centrala industriei tricotajelor
raportează îndeplinirea cu șase zile' ,mai devreme a
planului pe opt luni, succes pe care ei îl dedică sărbătorii de la 23 August.
în telegrama trimisă- cu acest prilej tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C1R., pre
ședintele Republicii Socialiste România, se spune,
între altele :
’ Cu o' stfmă aăînbă. dfnd ' glas''giSduriIor și sentî
*
mentelor noastre, ale celor peste 100 000 de oameni ai
muncii din sectorul industriei tricotajelor, cu dragos
tea ce v-o purtăm, vă asigurăm, scumpe tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de hoțărîrea neabătută a colecti
vului nostru de a munci mai bine pentru a-și aduce
contribuția la însuflețitoarea chemare de a se depăși
planul economiei naționale pe acest an cu peste 12
miliarde lei. (Agerpres).-

MOTRU : 35 000 tone cărbune peste

plan
Minerii de la mina Motru-Vest, din bazinul carboni
fer al văii Motrului. au ridicat la peste 35 000 tone
cantitatea de lignit extrasă suplimentar de la începutul
anului, consacrînd acest succes marii noastre sărbători
naționale. Peste două treimi din sporul producției de
cărbune s-au obținut de către brigăzile conduse de mi
nerii Ion Scrieciu și Mihai Paizan, care sint angajate
intr-o însuflețită întrecere pentru ocuparea locului de
fruntaș în cadrul bazinului minieri (Dumitru Prună,
corespondentul „Scînteii").

ținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., în frunte cil to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru
contribuția pe care România, pre
ședintele ei o aduc la lupta pentru
pace, dezarmare, largă colaborare
internațională. în același timp, oas
petele a adresat calde mulțumiri
partidului, guvernului și poporului
român, personal tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru sprijinul acordat
poporului coreean în înfăptuirea
idealurilor de reunificare pașnică a
patriei sale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat solidaritatea și întregul spri
jin al Partidului Comunist Român
și Republicii ~ Socialiste România
față de politica Partidului Muncii
din Coreea și a Republicii Populara
Democrate Coreene consacrată în
făptuirii aspirației naționale a po
porului coreean — reunificareâ paș
nică, democratică și independentă a
patriei.
Au fost abordate, de asemenea,
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale.
S-a subliniat necesitatea intensifi
cării luptei tuturor forțelor progre
siste. democratice, antiimperialiste
pentru revenirea la politica de des
tindere și pace, pentru oprirea
cursei înarmărilor și pentru dezar
mare. pentru instaurarea unei noi
ordini economice internaționale.
întrevederea ' s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.
*

PORȚILE DE FIER I: 200 milioane kWh

peste prevederi

Ecourile unei vibrante manifestări

Colectivul întreprinderii „Electrocentrale" Porțile de
Fier raportează în cinstea zilei de 23 August un succes
de prestigiu : 200 milioane kWh energie electrică
pulsată în sistemul energetic național peste prevederile
planului, în condițiile economisirii a 550 000 kWh la
consumul propriu. (Virgiliu Tătaru, corespondentul
„Scinteii").

tinerești

produse
în valoare de peste 350 milioane lei

DÎMBOVIȚA : Suplimentar

în cinstea 'marii sărbători naționale de la 23 August,
oamenii muncii din unitățile economice ale județului
Dîmbovița raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe
8 luni la producția-marfă. Ca urmare a măsurilor de
organizare superioară a producției și a muncii, de per
fecționare a tehnologiilor, de modernizare a producției
și utilizare rațională a mijloacelor tehnice și materiale,
în numeroase unități s-au obținut în acest an sporuri
importante de producție. în condiții de eficiență eco
nomică ridicată. Oamenii muncii din județul Dîmbo
vița au livrat pînă în prezent, peste prevederi, căr
bune, mașini, utilaje și instalații, materiale de con
strucții, lacuri și vopsele, țesături și bunuri de consum
în valoare de peste 350 milioane lei. (Gh. Manea,
corespondentul „Scinteii").

BRAȘOV : A început fabricația
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motorului de 360 CP
S-au scurs doar cîteva zile de cîrid ziarul nostru con
semna un important succes al constructorilor de auto
camioane din Brașov : lansarea în fabricația de serie
a combinei autopropulsate de recoltat porumb C-6-P,
utilaj de înaltă complexitate, realizat pentru prima
dată în tară. Colectivul întreprinderii anunță acum
onorarea, în cinstea zilei de 23 August, a unei alte sar
cini de mare importanță: asimilarea în fabricație a
motorului V-8DT de 360 CP. Noul motor, proiectat de
Institutul national de motoare termice București, are
8 cilindri, dispuși în V la 90 de grade, și este destinat
echipării autovehiculelor grele. (N'icolae Mocanii,
corespondentul „Scinteii").

BUCUREȘTI : Primul lot de anvelope

tropicalizate pentru tractoare
livrat la export
De la întreprinderea „Danubiana" din București a
plecat zilele trecute'spre partenerul extern primul lot
de anvelope tropicalizate pentru tractoare. De relevat
că noul tip de anvelope a fost proiectat și realizat in
tr-un timp-record, pe baza unor componente produse
in exclusivitate in țară, în condiții de calitate irepro
șabilă. Ocupînd locul doi în întrecerea pe ramură, co
lectivul întreprinderii a raportat. în cinstea zilei de
23 August, realizarea planului la export pe opt luni din
^acest an. (Ion Mari n).

Acum, în pragul zilei de 23
găsesc cu pregnanță la teme
August, cînd facem bilanțul lia României de azi.
Participarea tuturor oame
înfăptuirilor din cei 39 de
ani ai lioertății patriei, re- nilor muncii, fără deosebire
de naționalitate, la condu
memorînd marea epopee a
construcției socialismului, În cerea treburilor țării are, în
cercăm cu toții un sentiment societatea noastră socialistă,
de justificată mîndrie în fața o bază politică : puterea de
faptului că România a de stat o deține poporul. Și are
venit, în această perioadă, o o bază economică : generali
țară industrial-agrară in plină zarea proprietății socialiste
dezvoltare. Fără îndoială că, în întreaga economie națio
într-o bună măsură, dato nală, oamenii muncii fiind
răm aceste înfăptuiri parti nu numai adevărații stăpîni
ai avuției țării, dar și orga
cipării active, largi, îndeo
nizatorii întregii activități de
sebi după cel de-al IX-lea
Congres al partidului, a în
producție. Cit privește baza
ideologică a participării po
tregului nostru popor la con
ducerea societății. Legătura porului la conducerea socie
puternică, indestructibilă din
tății, ea s-a consolidat prin
tre partid și popor, consul
înrădăcinarea trainică în
tarea sistematică a oameni
conștiința maselor a princi
lor muncii înainte de elabo piilor materialismului dialecrarea marilor acte de poli • tic și istoric. Făptui, că,, prin
tică internă și externă, afir
grija partidului, a secretaru
marea spiritului de inițiativă
lui său general, tovarășul
al maselor, implicarea lor
Nicolae Ceaușescu, a fost
activă, responsabilă în adop
creat un amplu cadru politictarea și îndeplinirea progra economic-ideologic menit să
melor de dezvoltare econo- asigure exercitarea drepturi
mico-socială a țării se re- lor și onorarea îndatoririlor

cetățenești contribuie, în
mod fundamental, la valori
ficarea deplină a experien
ței și înțelepciunii oamenilor
muncii în activitatea de conducere a societății noastre
socialiste.
Desigur, problema fundamentală a democrației socialiste este cucerirea puterii
de către popor. Dar demo
crația socialistă are caracter
istoric ; esența ei nu-i sta
tică, dezvoltarea ei nu ș-a
încheiat, înnoirile și perfec
ționările inscriindu-se, în acest domeniu al vieții economico-sociale, intr-un pro
ces continuu. Acest proces a
început cu 39 de ani în ur
mă, la 23 August 1944. Atunci,
în zorii revoluției și construcției socialiste, în perioada imediat următoare
răsturnării dictaturii militaro-fasciste, cînd au început
dărîmarea din temelii a ve
chii orinduiri și construcția,
unei societăți a dreptății
și a demnității, partidul co
munist a chemat masele la

luptă pentru făurirea unei
Românii noi, democratice.
Comuniștii visau să clădim
o țară fără inechități socia
le, fără nedreptăți, în care
oamenii muncii, avînd drep
turi egale, avînd șanse egale
de afirmare socială, să fie
cu adevărat făuritori ai istoriei. Ei au înțeles că o societate pentru popor nu
poate să fie edificată decît
prin popor. De aceea, au
chemat întregul popor să
lupte, să muncească pentru
a fi cu adevărat stăpin în
patria sa.
Democrația nu avea tra
diții în țara noastră. Româ
nia capitalistă împrumutase
cîte ceva din „fastul" demo
crației occidentale, realizînd
un nefericit transplant, pe
care marele dramaturg I. L.
Caraglale l-a ridiculizat pe
bună dreptate în teatrul său
politic. A existat, ce-i drept,
Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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voluționare.
Le-am
„Progresul țării, pacea prezent clocotul tineurmărit privirile, le-am
și mindria
reții : stadionul „23
simțit respirația . aLe vom sluji, uniți August" s-a născut, și
- - -el, în ‘ urmă cu dece
tunci cînd, cu adincă
prin jurămint.
emoție,
au ascultat
nii,
din
munca
săvirPartidul — Ceaușescu
cuvintele Înflăcărate
șită cu extraordinar
— România
ale secretarului ge
Sint tot ce-avem mai patos de către briga
scump pe-acest pă- dieri. Nici un alt loc neral al partidului,
n-ar fi fost de aceea tovarășul Nicolae
mînt“.
După rostirea aces- mai nimerit pentru a - Ceaușescu. Cel' care,
în anii de început ai
tui legămînt, zeci de . ___________________
tradiției brigadigrești,
mii. de glasuri . tinere
cînd- se afla in frun
au ... strigat . la uniDouă
generații
tea organizației revo
son : „Jurăm ! Juluționare a tineretului,
răm ! Jiirăm !“ Sub
de brigadieri
le-a, adresat tinerilor
semnul acestui legăchemarea de 1 a parti
intr-un
posibil
mint solemn s-a desla refacerea ță
fășurat grandioasa ma
dialog peste timp cipa
rii, la clădirea unei
nifestare de vineri sea
ra de pe stadionul „23
Românii mai mîndre
August" din Capitală.
și mai frumoase ca
Este jurămîntul făcut găzdui această impre orieînd. Cel care, la
în fața partidului, a sionantă și însufleți- 10 iulie 1973, se adre
secretarului său gene toare manifestare.
ral, în fața întregii
Multe s-au petrecut sa tinerei generații cu
îndemnul de a relua,
țări de către actuala între, timp, țara însăși
cu forțe sporite, tra
generație de briga- s-a transformat din
dieri, intr-un moment temelii. Cei prezenți
diția muncii patrioti
în care s-a celebrat o
aici, pe marele sta
ce pe șantierele na
tradiție de 35 de ani, dion, brigadierii care ționale, de a. participa
tradiția muncii patrio
au înfățișat pe gazon,
tice a tineretului, în în tablouri de o im direct la făurirea ma
rilor obiective ale
anii construcției so
presionantă forță ar- construcției socialiste.
cialiste.
„u
Au ...a.
mai xasuuuv,
răsunat, tistică, O tulburătoare Cel care, în acest mo
aici,'pe. marele . sta-, ,istorie, ca și veteranii ment aniversar, s-a
•dion' bucureșțeân, cîh- primelor șantiere ’ ale adresat tineretului ță
tecele brigadierilor și tineretului, aflați, îm- rii înfățișîndu-i un
„< x în vîntx
preung cu zecj jje mii
au mai fluturat
grandios program de
drapelele lor, în fal
de alți oameni ai mun participare la trans
durile 1 cărora deslușim cii, în. tribune, se nu
formarea naturii, înflacăra atîtor fapte
de fierbinte patrio mără ei înșiși printre
(Continuare
eroii
acestor
transfor

tism, de eroism tineîn pag. a IV-a)
^resc ; a mai fost, aici, mări cu adevărat re-
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mprejurări
felurite
m-au ajutat să revăd
tara in acest an. Și
m-am surprins intf-o anu
me dificultate : pe măsură
ce înregistrez imagini noi
— prefacerile de structură
în peisajul țării, saltul de
la dărăpănături și locuri
virane la modernul de be
ton, oțel și sticlă — eu le
uit pe cele vechi. Bucureștean din toamna lui ’49,
cdiindînd și pe-atunci ora
șul in calitate de reporter,
cunoscîndu-i
perimetrul
central, dar și periferiile —
nu mă simt în stare să-i re
constitui vechile, sordidele
cartiere, nici măcar străzile
din centru, cum ar fi Moși
lor, Dorobanților, Ștefan
cel Mare etc., parcă stră
mutate aici, în Capitală,
din celebrele noastre tîrgușoare... Pe zi ce trece, mi se
accentuează impresia că
noile cartiere, orașe în oraș,
noile artere au fost dintotdeauna așa cum sînt azi, și
așa este firesc să fie. Pei
sajul din vechea (pînă
acum vreo zece ani) Tîrgo. viște se.confundă în mintea
mea cu cel din Vasluiul pa
triarhal — pentru mine
avînd valoare și farmec
nuanțele de azi, ce mi se
dezvăluie intr-un oroces de
impetuoasă
dezvoltare.
Desore Galatiul de odini
oară (tot din urmă cu
15—20 de ani, de fact),
desore Reșița, Tulcea, Baia
Mare — greu aș reuși să
' depun mărturie, mai păstrînd în memorie doar cîteva puncte de reper. Tot așa
_________________________

mi se-ntîmplă cind revăd
multe din satele noastre,
cu adevărat renăscute, pre
vestind apariția orașelor
agroindustriale. în august
1944 aveam 15 ani, deschi
sesem ochii la lume — și
tare aș vrea să-mi pot re
aminti totul, așa cum era,
pentru ca acum, după 39
de ani, imaginea drumului

lat, cu ochi avizi de nouta
te, dar și cu simțire și emo
ție de constructor cgre nu
și-a drămuit efortul, și veți
fi mîndri de cum arată ea,
țara întinerită, și veți pri
cepe cit de puternici sîntem . în bătăliile noastre
pașnice, avînd drept obiec
tiv un grad înalt de pro
gres și civilizație. Am mun-

I

î
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---------------------------------------------------- Nicolae ȚIC ----------------------------------------------------

parcurs să-mi fie mai lim
pede, să pot evalua mai
exact, prin comparație,
ceea ce s-a înfăptuit. Cum
nu prea întîrziem printre
amintiri, măcar o precizare
se cuvine azi, la o glorioasă
aniversare : noi, oamenii
muncii, am schimbat chipul
țării, noi am determinat
prefacerile de structură,
saltul de la dărăpănături și
locuri virane la orașe mo
derne — noua etapă, ce va
situa România în rîndul
țărilor cu dezvoltare medie,
noi am pregătit-o pentru
impunerea țării în circuitul
mondial de valori materiale
și soirituale, noi ne stră
duim...
Străbateți această binecuvîntată țară în lung și-n

cit și noi, scriitorii, și am
consemnat munca milioa
nelor de constructori, ne
mindrim și noi cu munca și
cu țara. Nimic nu s-a făcut
la întîmplare, haotic, și nu
niște planuri utopice ne-au
fascinat.
Scriind la o aniversare,
nu pot evita întrebarea :
Ce s-a petrecut la noi în
acești 39 de ani ? în doar
citeva rinduri este greu de
dat un răspuns, totuși : în
primii ani de după cel de-al
doilea război s-au pus ba
zele social-polltice și eco
nomice ale noii orînduiri ;
condițiile — într-o țară cu
mari jertfe de singe, cu
economie dezorganizată, cu
numeroase rezerve secă
tuite, cu secetă — da, con

I
I
V
V
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V
I

I
*

I
V
*

acest congres ca un moment
hotărîtor, ce a favorizat
instaurarea democrației so
cialiste, în condițiile speci
fice nouă, felului de a fi.
și de a se manifesta al po
porului, intereselor sale.
Gîndind la planurile ' de
dezvoltare elaborate de
acest congres, precum și de
congresele următoare, sub
directa îndrumare a secre
tarului general al partidu
lui, îmi îngădui un răspuns
(o părere de om care vede
și interpretează) și la în
trebarea : Spre ce tindem 7
Observ că accentul s-a pus
și se nune în continuare pe
extinderea industriei în
toate zonele țării, cu o
mare diversitate de produ
se. Concluzia mea nu poate

în marea familie unită
a României socialiste

Ești, Patrie, destinul nostru omenesc,
Coloana infinitului spre viitor ;
Pînă și soarele, la noi, răsare românesc,
Pînă și munții sînt eroi și sînt popor.

Făuritor de timp prezent, făuritor
De aripi românescului pămînt
Partidul este Timpul nostru viitor,
Destinul nostru-n comunism ureînd.

Mîndria, Libertatea noastră-ntreagă
Partidul, Ceaușescu, România-nseamnă
Și tot ce crește-n țară mult luminos se leagă
De forța viitorului, ce-n zbor clădit ne-ndeamnă.

V
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Pe creste
Stîncos și greu fu drumul spre creasta năzuită
pe care ne urcarăm. Suflarea-i gîtuită.
Ies aburi prin cămașă. Spinarea-i udă leoarcă.
Dar am ajuns. Și-o zare atit de largă parcă
nicicînd n-a fost în față, cîndva, să ni se-arate.
Cu semeție fruntea să se înalțe poate
și ochii orizontul îl pot scruta, departe.
Priveliștea din Vale-i deschisă cg o carte.
Sore piscuri, ca oștenii, bătrînii codri suie.
O țară mai frumoasă, ca patria mea, nu e.
Iar jocul bucuriei ce inima mi-o-ncinge
e doar mîndria celui care-a știut a-nvinge.
Acolo sus, pe creastă, dispare orice teamă
și fiecare creastă spre alte creste cheamă.
De-acum furtuni să vie și norii să și-i stoarcă,
nici norii, nici furtuna din drum n-or să ne-ntoarcă.
Abată-se cu grindeni, cu trăsnete, tempeste...
De-acum nu ne vom teme, ureînd mereu spre creste I
SZEMLER Ferenc
(în românește de Victor TULBURE)

Fac parte din generația care a
intrat în viață după 23 August
1944. Am împlinit nu demult 24
de ani. Despre evenimentele de atunci, din acea vară fierbinte aflată
la cumpăna istoriei, cind se dărîma din temelii vechea societate
și se puneau bazele celei noi, vi
sate de cei mai înaintați fii ai po
porului nostru, comuniștii, am
aflat pentru intîia oară de la tata.
Nu devenisem încă elevă. Apoi,
școlăriță fiind, am învățat, la is
torie, despre lupta comuniștilor în
anii grei ai ilegalității, despre jert
fele lor, despre rolul partidului în
conducerea, organizarea și dinami
zarea maselor largi populare în în
făptuirea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă.
Fac parte dintr-o generație ferici
tă. Nu am cunoscut exploatarea,
nedreptatea, umilința. Cind m-am
născut eu, toate acestea existau
numai in memoria timpului. In
traseră deja in istorie, deveniseră
fapte istorice. Eu abia împlineam
șase ani în 1965, cind, la Congresul
al IXMea al partidului, se prefigu
rau, marile deschideri ale României
spre cele mai înalte trepte ale p~ogresului și civilizației socialiste. în

diție, continuată și azi, după
35 de ani, cu abnegație de
către sute de mii de tineri),
etapa aceea a intrat în le
gendă. Atunci au fost în
tocmite primele planuri de
extindere și modernizare a
industriei, s-a pornit coo
perativizarea agriculturii, a
fost lichidat analfabetismul
(am sub ochi o statistică
din 1932 : 61 la sută din
populație analfabetă...) și
s-a întreprins o reformă a
învățămîntului. Succesele
acelei etape, obținute cu
elan revoluționar și multe
sacrificii, nu pot fi contes
tate. Am însă părerea că
edificarea societății socia
liste. pe structurile stabili
te, a început odată cu Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

fi decît- una : vrem să
creăm o industrie puterni
că, incit, din punct de ve
dere industrial (al produse^lor ce ne sint necesare), să
depindem de noi, nu de
alții ; de la exploatarea ex
tensivă a pămîntului am
trecut la una intensivă,
prin mecanizare, instruire,
fiind acum în plină desfă
șurare o nouă revoluție
agrară : vrem ca din punct
de vedere al produselor
agricole — cantitate și ca
litate, care să asigure un
nivel ridicat de trai — să
depindem de noi, nu de
alții ; fără a neglija cerce
tarea fundamentală, știința
este chemată să rezolve
problemele practicii la zi,
învățămîntul slujește și el
practica, literatura și arta
au cunoscut o perioadă fas
tă, impunind opere de reală
valoare, edițiile Festivalu
lui
național
„Cîntarea
României" antrenează mase
largi de oameni ai muncii,
spre a-și însuși cultură,
spre a crea cultură : vrem
ca manifestările spiritului
românesc să pătrundă în
lume pe un drum deschis
de noi. Planurile de viitor
ni le întocmim noi, cu luci
ditate, evaluînd forțe, am
biții, necesități : vrem ca
viitorul nostru să depindă
de noi. Și, iată, răspund
întrebării — spre ce ne în
dreptăm ? : — spre o con
solidare a independenței și
suveranității naționale, spre
o viață demnă — prin
muncă, dorință de pace, în
credere în viitor.

r
Anotimp de aur
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Ești, Patrie, lumina lumii noastre
Curată ca sclipirea din cuvînt ;
Ți-s rosturile nalte și măiastre,
Temeinic, roditor ți-i harnicul pămînt.

£

După Congresul al IX-lea
la cîrma partidului și a sta
tului nostru se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
omul muncitor și cinstit, do
ritor de bine, cu inițiativă și
simț de răspundere n-are
de ce să se mai teamă, le
gile îl aoără, semenii îl apă
ră, se știe în țara lui, bunămamă... Astfel, va rămîne

Trăim istorica epocă deschisă
de Congresul IX al partidului

\ Partidul, Ceaușescu, România
i

dițiile au fost aspre, nemi
loase. Iar peste toate, lipsa
de experiență, greșelile, 6
anume tendință de a ne
glija specificul unui popor,
în toate manifestările sale
— ne-au costat mult, înce
tinind dezvoltarea. Dar s-a
muncit și atunci, iar etapa
de reconstrucție, cu marile
șantiere naționale (o tra-
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Un diplomat de carieră aflat la
. vîrsta senectuții, care .și-a încheiat
de curind misiunea in capitală
României, a fost întrebat cu prile
jul unei întilnlri de rămas bun.
care ar fi impresia cea mai pro
fundă pe care o duce cu el din tara
în care a petrecut mai mult de trei
ani. „Peisajul politic, al Bucureștiului, unic în felul său", a su
nat răspunsul rostit fără zăbavă,
„unde ai ocazia să întîlnești tîate
somitățile politice din lume, venind
. să cunoască România, să discute și
să se sfătuiască cu președintele
Ceaușescu despre marile probleme
care preocupă și frămîntă contem
poraneitatea".
Ne aflăm în ajunul zilei de 23
August cind, în virtutea tradiției,
se fac bilanțuri și se scrutează vi
itorul. Și cu toate că activitatea
politică internațională nu se lasă
exprimată în cifre și procente,
avem toate motivele să afirmăm că
întîmpinăm cea de-a 39-a aniver
sare a zilei de 23 August și în
acest domeniu cu bilanț activ.
România, președintele ei au conti
nuat să fie prezenți în conștiința
omenirii printr-un impresionant
număr de contribuții, menite toate
să ducă la elucidarea și solutiona
rea gravelor probleme care pun în
pericol pacea și însăși existența
vieții pe pămînt.
într-o astfel de filiatiune ideati
că tin să relev o anume fatetă ce
tine de un alt tărîm al vieții social-oolitice românești, acela al re
zolvării problemei naționale. Avem
și în acest caz de-a face cu o rea
lizare remarcabilă, apreciată, nu o
dată, și peste hotare, ca o expe
riență politică inedită, de însem
nătate internațională. Ne referim
în primul rînd la felul realist, ști
ințific și principial in care Parti
dul Comunist Român a asigurat
egalitatea materială si. pe acest
temei, si condițiile spirituale ale
egalității depline în drepturi pen
tru toți fiii patriei, fără deosebire
de naționalitate. Comunitatea de
interese și de destin, unitatea de
plină a întregului ponor în jurul
partidului care caracterizează viata
socială de la noi nu sînt fenomene
întîmplătoare. Mediul propice apa
riției lor a făurit-o istoria unei
conviețuiri de multe veacuri, dar
comunitatea de viată si de destin,
așa cum se prezintă ea astăzi, este

urmarea, firească a unei politici
puse în aplicare începînd în chiar
ziua Actului de la 23 August și
ridicată pe o treaptă calitativ su
perioară după cel de-al IX-lea
Congres al Partidului Comunist
Român.
Reflectînd într-o asemenea ordi
ne de idei asupra problemei na
ționale. nu putem trece cu vederea
concluziile partidului nostru cu
privire la locul, rolul și viitorul na
țiunii si legat de aceasta al statului,
national în epoca contemporană.
Mai ales că există și continuă să apară tot felul de noi „teoreticieni"
.pentru care națiunea, naționalită
țile. statul national sînt categorii

Ernst BREITENSTEIN

care și-au trăit traiul, cărora le-a
venit vremea să se contopească în
niscaiva comunități amorfe de di
mensiuni continentale sau chiar
planetare. Noi, in România, avem
o altă părere. Pentru noi globul
pămîntesc va rămîne încă pentru
multă vreme o alcătuire de po
poare, de națiuni și naționalități,
de state naționale distincte și de
sine stătătoare.
Problema națională este uneori
redusă, in practica vieții de toate
zilele, la politica fată de naționa
litățile conlocuitoare. Noțiunea ca
atare este mult mai largă și inclu
de în chip firesc și necesar. înain
te de toate, problema națiunii și a
statului national, în România a
națiunii și a statului național ro
mân.
Un asemenea raționament derivă
din cerința obiectivă de a cunoaște
și recunoaște realitatea v.fctii, așa
cum este ea, pe un olan care vi
zează în mod nemijlocit existența
și viitorul previzibil al întregii omeniri. Mai ales că în vremea
noastră, alături de necesitatea
amintită a acceptării legităților
care determină mersul social, a in
tervenit în ultima vreme si un mo
tiv, dacă vreți de ordin subiectiv,
care, dacă nu va fi anihilat din
vreme, poate să ducă la stingerea
vieții pe pămînt. Este vorba de si
tuația ivită crin descoperirea și
producerea bombelor atomice. în
care sfîrșitul civilizației umane a
devenit potențial posibil, iar cursa

Tînăra generație la școala muncii,
a patriotismului revoluționar
acești ani am devenit pionieră. în
acești ani am devenit utecistă. în
acești ani luminoși ai patriei de
după cel de-al IX-lea Congres mi
s-a făcut cinstea de a fi primi
tă în rîndurile Partidului Comu
nist Român. Desigur, fiecare generație a avut
propriile sale răspunderi. în fie
care etapă, partidul a trasat în. fața
tineretului, a organizației sale re
voluționare sarcini specifice. Am
citit, nu demult, o carte, care mi-a
trezit un viu interes : „File din is
toria U.T.C.". O idee se relevă în
mod deosebit din această carte, aceea că, după 23 August 1944, ori
care au fost sarcinile prioritare în
tr-o etapă sau alta, dintre obiecti
vele de prim ordin ale Uniunii Ti
neretului Comunist nu a lipșit răs
punderea. tinerilo- de a munci pen
tru progresul țării. Era în toamna
anului 1944 cind tovarășul Nicolae

Ceaușescu, pe atunci secretar ge
neral al U.T.C., chema tineretul
să contribuie la refacerea țării, la
clădirea unei Românii îmbelșugate
și frumoase cum n-a fost nicioda-

Mihaela RĂZMERIȚĂ
. lăcâtuș-mecanic, Combinatul
petrochimic Brazi
tă. Atunci s-a relevat adevărul,
care nici în prezent nu și-a pierdut
actualitatea, că locul tinerei gene
rații este în prima linie a muncii.
Și azi a munci este principala în
datorire a unui tînăr. Dar este și o
îndatorire a colectivelor de tineri,
este suprema răspundere a gene
rației noastre. Betonul marilor con
strucții ale acestui timp istoric are

încrustată și semnătura generației
tinere. La fel mașinile-unelte pro
duse în țara noastră. La fel ogoa
rele roditoare. La fel marile des
coperiri științifice, marile opere de
artă.
De cîțiva ani lucrez intr-un co
lectiv muncitoresc. Aici, la Combi
natul petrochimic din Brazi, sîntem peste 2 700 de tineri. Alcă
tuim, împreună, o familie nume
roasă. Deși fiecare reprezintă o
lume aparte de gînduri, de idei, de
sentimente. Deși fiecare are pro
pria sa modalitate de a-și afirma
personalitatea, de a-și manifesta
spiritul de inițiativă, de a-și valo
rifica vocația. Iată, eu sînt lăcătuș-mecanic în atelierul de strungărie. Am absolvit, la Ploiești, un
liceu industrial și am fost reparti
zată în acest mare combinat. Fac
munca pe care mi-am dorit-o : ve
rific și repar strunguri.

demențială a înarmării nucleare ne
apropie cu o viteză amenințătoare
de momentul cind această posibili
tate potențială poate să se trans
forme subit în realitatea» unui cata
clism fără limită.
înarmarea nucleară este rezulta
tul unei acțiuni subiective, declan
șată și mânuită de voința omului
și _ căreia tot omul poate și tre
buie să-i pună stavilă, dacă nu
vrea să ajungă în postura legenda
rului „ucenic vrăjitor". Condiția
realizării acestei sarcini absolut
prioritare și capitale într-o lume
constituită din națiuni și state na
ționale, impune în mod necesar ca
toate raporturile internaționale să
fie ghidate de principiile dreptului
universal care cer recunoașterea
și respectarea identității fiecărui
popor și stat național, a libertății
și independenței lor naționale, a
neamestecului în treburile lor in
terne, asigurarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur
soarta, renunțarea la folosirea for
ței în rezolvarea litigiilor dintre
state, instaurarea peste tot, ca unic
mijloc viabil de înțelegere între
popoare, a dialogului, a tratative
lor purtate - în deplină egalitate.
In activitatea mea de gazetar am
fost nu o dată întrebat asupra mo
tivului pentru care in România
sint atit de dese și insistente refe
ririle la aceste principii. Răspunsul
se degajă de la sine, din tot ce se
știe desore România, despre poli
tica ei călăuzită ferm și consecvent
de aceste principii, ceea ce dealt
fel explică și locul deosebit pe care
poporul român și statul său națio
nal îl dețin pe arena vieții politi
ce internaționale.
Viziunea asuora propriei națiuni,
asupra propriului stat national în
strînsă interdependentă cu respec
tul pentru toate națiunile si toate
statele naționale determină, dună
cum am văzut, caracterul relațiilor
internaționale, în măsură să armo
nizeze sau să ti.ilb"-e
între popoare, să servească sau să
pună în pericol pacea și securita
tea lumii. în eooca armelor ato
mice, rezultatele unei politici na
ționale exclusiviste coate avea
consecințe nefaste. Iată de ce cre
dem că România, si prin înteleanta
sa politică în problema națională,
își aduce sieși, dor si altor po
poare, foloase considerabile.

Cit privește învățătura, multor
tineri ea le cere sacrificii. Nu este
ușor să muncești și să înveți în același timp. Totuși, sînt citeva sute
de tineri din combinat care ur
mează liceul seral. Din secția
noastră, mai bine de jumătate din
tre tineri după orele de muncă în
combinat încep o altă muncă, în
băncile liceului seral. De ce fac ei
acest sacrificiu? Nicidecum ca să le
fie mai ușor. Faptul că, după ab
solvirea liceului, rămîn în combinat
arată că nu sînt în căutarea unui
loc călduț. în schimb, an de an, pe
măsură ce alți și alți tineri își îm
bogățesc cunoștințele, colectivul
nostru, în ansamblul său, își înde
plinește mai bine îndatoririle. Nu
demult, la consfătuirea de lucru de
la Mangalia, secretarul general al
partidului vorbea despre necesita
tea de a se îmbina mai bine expe
riența celor vîrstnici cu elanul și
experiența celor tineri. Aceste cu
vinte nu numai că ne onorează, dar
ne îndeamnă la o muncă și mai
stăruitoare.
Munca, învățătura, gîndirea și ac
țiunea în spirit revoluționar s’nt
însemnele generației mele, genera
ție ce a intrat în viață după 23
August 1944.

E August cel de aur ți cel de foc I Prin dreptul
Lui trece iar planeta cu noi cu tot, in zbor,
Și lumii-ntregi, măsură, i-o dăm pe cea din pieptul
Bătut doar de iubire, cu inima, ușor.
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E August — românescul, al unei noi orbite
Pămihtului albastru, prin ceruri rotitor,
Cind ritmul fără seamăn al inimii deschide
Culorile spre toâmnă drept părți la viitor.

*

I
*

Iubirea, nu cu slova, cu inima se scrie I —
Iubirea doar iubirii ii face loc de dor,
Brincovenihd la templul tău, sfintă veșnicie,
De drag de-această țară, de drag de-acest popor.

L.,..
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Ipn PRUNOIU
muncitor, Electroputere-Craiova
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Orizonturi largi deschise
noului, puterii creatoare
a poporului
Actul de la 23 August 1944 a fost
proiectează și construiesc calcula
unul dintre marile evenimente ale
toare electronice si roboti indus
istoriei poporului român realizat triali, automatizează procese teh
cu participarea întregului popor, a nologice de producție, dezvoltă
muncitorilor, țăranilor și intelec
biotehnologii, creează noi sorturi de
tualilor. Un număr de oameni de
plante și animale, informatizează
știință și de cultură conștienți de
industria și alte procese economice
responsabilitatea gîndirli românești în societate. Revoluția științifică
în fata evenimentelor care duceau și tehnică contemporană a devenit
țara spre prăpastie sub dictatura o realitate în România socialistă.
fascistă, antonesciană, au trecut Acest lucru a fost posibil datorită
peste consemnul de a tăcea, impus orientărilor partidului nostru, fap
prin amenințarea cu lagăre de
tului că a fost stabilită, de la veni
concentrare, și au cerut ieșirea
rea în fruntea partidului a tova
României din război. Și au semnat rășului Nicolae Ceaușescu, o poli
cu numele lor Constantin Parhon, tică în domeniul științei și tehno
Constantin Daicoviciu. Slmion Stoi- logiei adaptată realităților noastre
lov. Dumitru Bagdazar, Radu Cer- culturale, economice și sociale.
nătescu, Șerban Țițeica, Alexandru Conducerea activității de cercetare
Rosetti, Daniel Danielopolu. Miron
științifică de către tovarășa acade
Nicolescu ș.a.
mician dr. ing. Elena Ceaușescu,
Au trecut anii. Intelectualii de in calitate de președinte al Consi
astăzi, fii de muncitori, de țărani, liului Național pentru Știință și
’de
intelectuali,
Tehnologie, a în
cei mai in vîrstă
semnat un mo
contribuihd o pe
ment
nou în viața
Mihai
DRĂGĂNESCU
rioadă îndelunga
științifică și cul
tă la crearea ba membru corespondent al Academiei turală a țării,
Republicii Socialiste România
zelor
societății
deschiderea unor
socialiste, cei mai
noi posibilități de
tineri
angajați
progres privind
din plin în dezvoltarea multilate
cercetarea științifică în țara noas
rală a patriei, semnează prin mun
tră, în slujba vieții materiale și
ca lor viitorul țării.
spirituale a poporului român.
Ceea ce facem astăzi va fi pri
Oamenii de știință și oamenii de
vit cu ochii obiectivi ai istoriei. Iar cultură din țara noastră își înde
acești ochi sînt diferiți de aceia
plinesc rolul lor firesc în sinul po
cu care privim viitoarea vieții de
porului din care fac parte și se pot
zi cu zi. Au trecut aproape 40 de ani
împlini ca oameni în noua noastră
de la 23 August 1944 și se poate
societate prin gîndire tehnică, cu
afirma că Partidul Comunist Ro
cerirea unor noi ramuri ale științei,
mân a creat o intelectualitate
prin creație în toate domeniile,
nouă ; privirea noastră începe să contribuind la ridicarea spirituali
devină și istorică pentru o aseme tății și inteligentei societății româ
nea perioadă, oamenii de știință,
nești.
inginerii, specialiștii, animați de
. Nimeni nu poate fi numai spe
un suflu revoluționar înnoitor, au cialist,
a sous recent tovarășul
adus o contribuție de cea mai mare
Nicolae Ceaușescu, ci și un revo
importantă la transformarea revo luționar. Fantul revoluționar înce
luționară a țării.1 Tovarășul Nicolae pe cu gîndirea revoluționară. Cum
Ceaușescu, secretar general al ar putea fi un om de știință con
partidului, sublinia la plenara
servator cînd rolul lui este să cau
Consiliului Național pentru. Știin
ță și Tehnologie din luna iunie a te noul și să lupte pentru nou ?
acestui an că cercetarea științifică Conservatorismul înseamnă rămîși tehnologică aadus o contribuție nere în urmă, deficiență în gîndi
re ; omul de știință într-o societate
de mare însemnătate în multe do
menii
hotărîtoare.
într-adevăr,
socialistă pentru a fi revoluționar
harta economică și industrială a în adevăratul înțeles al cuvîntului
României, se poate spune și harta trebuie să gîndească nu numai în
specialitatea lui, ci și asupra ansam
tehnică a țării, prin infrastructuri
blului problemelor care frămîntă
le ei energetice, de transporturi, de
societatea.
telecomunicații, prin nodurile ma
rilor combinate și întreprinderi in
Cu ocazia acestei mari sărbători
dustriale este, la amploarea de
naționale, oamenii de știintă si toti
astăzi, în esență, o realizare a so intelectualii patriei iși manifestă
cialismului, un rezultat al. unei
atașamentul lor față de permanen
munci uriașe de construcție și crea
ța ființei poporului român, față de
ție în care intelectualitatea științi leagănul lor cultural și spiritual,
fică și tehnică a aVut o contribuție dorind României socialiste, plini de
pentru care se poate mîndri. Cer
speranță, un viitor demn si fericit
cetătorii și inginerii români elabo
alături de marea familie a po
rează astăzi noi materiale pe baza
poarelor lumii de pe acest mic
celor mai aprofundate cunoștințe
punct viu din Univers care este
din domeniile fizicii și chimiei.
Pămîntul.
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FILE DE ISTORIE

în anii construcției socialiste, România
a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială și a devenit o țară industrialagrară cu o industrie puternică, modernă,
cu o agricultură socialistă avansată. Orice
om de bună credință poate constata, pe baza
realităților, a faptelor, marile realizări ale
poporului nostru în dezvoltarea sa economico-socială în anii socialismului. Toate
aceste mărețe realizări demonstrează forța
și capacitatea clasei noastre muncitoare, a
întregului popor, stăpîn pe destinele sale,
de a asigura progresul continuu al patriei,
făurirea în mod conștient a propriului
viitor liber.
NICOLAE CEAUȘESCU

26 septembrie 1980. Moment simbolic din timpul vizitei de lucru la întreprinderea de țevi fără sudură din
Roman : tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu ctitorind un nou obiectiv economic —
un mare și modern laminor

Ani de mărețe înfăptuiri

DINAMICA
PRODUCȚIEI
GLOBALE
AGRICOLE

Există un adevăr puternic încrus
tat în conștiința întregii noastre na
țiuni : strălucita victorie a revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă din au
gust 1944 a deschis drumul unui ev
nou, al unor profunde și revoluțio
nare transformări social-economice în
patria noastră, care au schimbat din
temelii înfățișarea țării, modul de
Viață crl,‘,îrttfegului popor.
Ca în fiecare an, sărbătorirea eroicului August se constituie într-un
moment de înălțător bilanț, de pri
vire retrospectivă a treptelor spr.e lu
mină urcate de Româ
nia în arcul de timp al
socialismului, cu deose
bire în ultimii 18 ani, de
cînd în fruntea partidu
lui și statului se află
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu — perioada
de dinamism fără pre
cedent în dezvoltarea
societății românești, de
uriaș avînt creator al
poporului.
Prezentul socialist este
bogat în mărețe înfăp
tuiri. Angajarea fermă a
României pe calea in
dustrializării
socialiste,
promovată
ferm
de
partid îndeosebi în anii de după Con
gresul al IX-lea, a constituit factorul
decisiv al lichidării înapoierii moște
nite de la regimul burghezo-moșieresc, al transformării țării, într-o pe
rioadă istorică scurtă, într-un stat
industrial-agrar, cu o industrie puter
nică, modernă, cu o agricultură în
plin avînt, cu un nivel de civilizație
materială și spirituală tot mai ridicat.
Mărețele realizări obținute de po
porul nostru în dezvoltarea puterni
că și modernizarea forțelor de pro
ducție, în construirea unei economii
moderne, cu noi ramuri la nivelul teh. nicii avansate, în creșterea avuției
naționale sînt .indisolubil legate de
politica științifică, clarvăzătoare a
partidului, de activitatea neobosită,
desfășurată cu profundă pasiune re
voluționară și înaltă răspundere pen
tru destinul patriei de secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Anii care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului ne îndreptă
țesc să caracterizăm această perioa
dă drept cea mai fertilă și mai
rodnică în împliniri din întreaga is
torie a patriei. Am construit în acestj răstimp peste 7 000 noi capaci

tăți de producție. Mai mult de 80
la sută din fondurile, fixe existente azi
în economie au fost realizate în ul
timii 15 arii. Concomitent cu noile
fabrici, uzine, combinate, cu zecile de
platforme industriale ridicate în toate
județele/ au fost construite noi orașe,
s-<ju reconstruit din temelii localități
întregi. Mutații profunde au avut loc
în modernizarea și sporirea potențialultiî plfo'ductiv' ăj 'dcjriciulfufîiV1’. ' ' ’ •
Puternica dezvoltare a forțelor de
producție, a economiei țării în această perioadă s-a răsfrînt favorabil
asupra vieții oamenilor. Comparativ
cu anul 1965, numărul
locurilor de muncă a
sporit cu peste 3 200 000.
S-au construit în perioa
da 1966—1982, din fon
durile statului, întreprin
derilor și ale organiza
țiilor cooperatiste și ob
ștești peste 1 900 000 de
apartamente. Au sporit
veniturile
oamenilor
muncii, desfacerile de
mărfuri, s-au dezvoltat
știința, învățămîntul și
cultura, s-a îmbunătățit
radical sțarea de sănă
tate ,a populației.
Bilanțul însuflețitor pe
care îl facem acum,
la marea noastră sărbătoare națio
nală, este în egală măsură și un
prilej de a ne îndrepta gînduriie
spre sarcinile ce ne stau în
față. Ne aflăm' într-un moment de
unanimă mobilizare a eforturilor în
tregului popor pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice din
acest an hotărîtor al cincinalului,
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. Partidul ne
cheamă să acționăm cu toată ener
gia, cu spirit revoluționar și răspun
dere pentru a dezvolta continuu pro
ducția industrială și agricolă, baza
ene'rgetică și de materii prime a țării,
pentru a spori eficiența și calitatea
muncii în toate domeniile, în scopul
creșterii mai rapide a avuției socia
liste, a venitului național - temelia
trainică a dezvoltării necontenite a
țării, a ridicării bunăstării poporului.
Cu încredere nemărginită în partid,
în politica sa științifică, cutezătoare,
strîns uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, să muncim
fără preget, cu abnegație și elan re
voluționar pentru a adăuga noi și
luminoase pagini în măreața carte
a împlinirilor noastre socialiste.

«.
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ZILE EROICE,
ZILE HOTĂRÎTOARE
PENTRU NOUL DESTIN
AL ȚĂRII
Evocare a vitejiei ostașilor români, a abnegației
întregului popor în lupta împotriva fascismului
n fața celor două fotogra
fii, grupurile de vizitatori
ce trec pragul Muzeului de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice
din România stăruie indelung. Cea
dinții dintre ele înfățișează o. mul
țime impunătoare, chipuri încor
date, hotărîte, pătrunse de însem
nătatea clipei. Cea de-a doua a
imortalizat un crîmpei de luptă ai
cărei eroi sînt trei oameni — doi
ostași și un muncitor. Aparent, în
tre cele două imagini nu este nici
o legătură. Și totuși cele două eve
nimente, cele două momente de is
torie păstrate de clișeul fotografic
sînt strîns unite între ele. Căci
marea demonstrație antifascistă și
antirăzboinică din Capitală de la
1 Mai 1939 și lupta armatei ro
mâne cu largul concurs al întregii
populații a țării în zilele lui au
gust 1944 (din viitoarea cărora aparatul de fotografiat a înregistrat
secvențele amintite) sînt verigi ale
aceluiași neîntrerupt efort al poporului nostru de a înlătura mari
primejdii care amenințau atunci
prezentul și viitorul patriei, de a
apăra libertatea, independența și
integritatea României.
Sînt două evenimente care au
încrustat pentru totdeauna în pa
ginile cărții de istorie două mari
adevăruri. Mai întîi, acela că po
porul român a văzut întotdeauna
în fascism nu numai un corp
străin firii sale, felului său de a
gîndi și a fi, ci și o primejdie de
moarte pentru marile sale cuceriri,
declanșînd și purtind împotriva
acestuia dîrze și necontenite bă
tălii, care au făcut ca în țara noas
tră fascismul să nu ajungă la pu
tere decît tîrziu, sub presiunea
Reichului nazist. Iar al doilea
mare adevăr este acela că sufle
tul, inima fierbinte, forța cea mai
hotărîtă a împotrivirii față de
fascism a fost Partidul Comunist
Român. Muncii, acțiunii sale con
secvente, forței sale de mobilizare
i se datorează caracterul impună
tor al manifestațiilor antifasciste
din deceniul al patrulea al veacu
lui nostru, cînd de atîtea ori
pe străzile Capitalei, ale mari
lor orașe s-au revărsat, urmînd
chemarea partidului, zeci și sute'
de mii de oameni, diferiți ca
vîrstă, profesii și opțiuni politice,
dar uniți prin iubirea pentru țară,
prin răspunderea.^ pentru destinele
ei. Partidului'Ai"s‘e' datorează, deo
potrivă, caracterul combativ al
manifestațiilor antifasciste, faptul
că ele au arătat cu putere lumii,
prietenilor și neprietenilor, că po
porul român era ferm hotărît să
se opună fascismului, că un unic
și tare gînd îi stăpînea inima și
cugetul — pentru apărarea pa
triei, a dreptăților ei nici un preț
nu era prea mare, nici o jertfă
prea grea.

I

șa a fost la 1 Mai 1939, cînd
20 000 de muncitori, uniți ca
un singur om, au străbătut
Capitala, făcînd să clocotească
văzduhul, purtind pancarte pe care
era reafirmată opțiunea hotărît
antifascistă și antirăzboinică a po
porului român : „Să apărăm grani
țele țării împotriva agresorului
hitlerist !“, „Trăiască independența
națională a țării 1“ „Jos fascis
mul !“ Așa a fost în zilele lui Au
gust 1944, cînd națiunea întreagă
s-a ridicat la luptă pentru a res
taura libertatea țării, pentru a
zdrobi fascismul, cînd clocotitoare
energii populare s-au pus în miș
care, dînd un sens nou devenirii
noastre. Cîțiva dintre cei care au
trăit acele clipe, dintre cei care
prin fapta lor au dat dimensiuni
înalte, sublime acelor zile de au
gust ne-au încredințat gîndurile
și simțămintele care le-au condus
atunci acțiunile.
Pe colonelul (pe atunci căpitan)
Constantin Neagu evenimentele
insurecționale l-au aflat în comu
na Tătărani — Dîmbovița, unde
conducea un centru de instrucție. .
Vara se topea încet, cu călduri,
cu zvonuri, cu temeri și speranțe ;
începînd însă cu seara zilei de
23 August, și pentru el, și pentru
micul detașament blindat în frun
tea căruia se afla, timpul a înce
put să se grăbească, să semene
cu un vîrtej. Vreme de cinci zile
și cinci nopți, viața a fost pentru
ei .o continuă luptă, un necontenit
asalt, întrerupt doar de marșurile
spre punctele fierbinți, mereu al
tele. ale insurecției. „La 24 august,
ne spune interlocutorul, ni s-a
ordonat să ne îndreptăm către
Buftea, unde forțele noastre luptau
cu trupele naziste. Am intervenit
în luptă cu tancurile fără să mai aș
teptăm nici un ordin. Trei ceasuri
încheiate a durat încleștarea, dar
la ora 18 dușmanul era respins.
N-a fost însă vreme de odihnă
pentru că ni s-a încredințat o nouă

A

(Urmare din pag. I)

în România de dinaintea pri
mului război mondial, ca și în cea
din perioada interbelică, o bogată
viață parlamentară, dar forțele po
litice erau atît de divizate și re
prezentau interese atit de diferite
și de depărtate de năzuințele po
porului, îneît rareori problemele
reale și stringente ale țării își aflau soluționarea
corespunză
toare. Cît privește participarea
maselor la viața politică, ea se
reducea la „chemări la urne", o
dată la un număr de ani, în baza
unor legi electorale ce prevedeau
tot felul de opreliști pentru cei
fă-ă averi, pentru femei, pentru
militari, pentru tine-i, ca expre
sie a „egalității în drepturi" pro
movate cu perseverență de de
mocrația burgheză.
După 23 August 1944, partidul
avea de rezolvat o serie de sarcini
imediate: puterea trebuia să treacă
în alte mîini, bogățiile tă’"i! urmau
să fie redistribuite, instituțiile vechi

misiune ; trebuia să ocupăm ope
rativ șoseaua București—Ploiești
la km 24 spre a respinge orice în
cercare a inamicului de a înainta
spre sau dinspre Capitală. Abia am
ocupat poziții de luptă că un mare
convoi german motorizat și-a fă
cut apariția dinspre Ploiești. Cînd
o parte a acestuia a ajuns în
dreptul nostru, am deschis un foc
năpraznic și bine țintit, care a
provocat grele pierderi inamicului.
Parcă văd și acum cele 4 tunuri
mari de 88 mm care deschideau
coloana. Două dintre ele au fost
distruse în cursul atacului, iar ce
lelalte capturate.
Destinate să
bombardeze Capitala, ele au ser
vit pentru apărarea ei. Convoiul
s-a retras pentru un timp, apoi a
încercat să răzbată spre oraș, peste
cîmp, prin stînga sau prin dreapta
șoselei. N-a reușit s-o facă, iar di
mineața, cînd au văzut mărimea
pierderilor, s-au grăbit să facă
drumul înapoi. Nici pe aici dușma
nul nu putuse intra în București.
iua cea mai lungă» a fost
pentru noi ziua de 25 august.
Primisem ordin să lichidăm
rezistența hitleristă de la Fabrica
de zahăr din Chitila, unde se întă

Z

riseră vreo 500 de soldați hitleriști,
care țineau sub control șoseaua
București-Pitești. Dispuneau de un
bogat și variat material de război,
în plus, vădind intenția de a rămîne mult timp acolo, săpaseră un
șanț adine în jurul fabricii, ceea
ce ne obliga să atacăm doar pe
două-trei căi de acces, aflate însă
sub un adevărat baraj de foc al
inamicului. Am reușit totuși, îm
preună cu ostașii unui detașament
de recruți, în sprijinul cărora veni
sem, să ne apropiem de poarta fa
bricii. N-am să uit niciodată că
chiar la intrarea în fabrică unul
din tancurile noastre a fost scos
diA luptă, iar echipajul lui, care a
încercat să se salveze, a fost mi
traliat de fasciști. Cu ochii în lacri
mi, ostașii au reluat atacul și in
scurtă vreme inamicul a fost silit
să se predea".
în hotărîrea, în abnegația osta
șilor își afla expresie convingerea
lor că trăiesc clipe hotăritoare
pentru țară, că participă, la un
măreț ăct istoric. O convingere ce
a însuflețit întreg poporul, care,
răspunzînd îndemnului partidului
comunist, s-a ridicat la luptă ;
muncitori,
țărani,
intelectuali,
funcționari au pus mina pe arme,
s-au socotit ostași ai marii cauze
a eliberării țării. Așa cum au
făcut-o și muncitorii de la uzi
nele „Rogifer" din Tohan. în zilele
lui August 1944, mulți dintre ei
aveau să se transforme în tunari.
De ce ? Pentru că forțele fasciste
aflate în zona orașului Sfîntu
Gheorghe au încercat, profitînd de
puținătatea trupelor românești, să
pătrundă spre Brașov și apoi
Predeal spre a ocupa trecătoarea
și a face joncțiunea cu trupele lor
de pe Valea Prahovei. Or, aceasta
nu trebuia să se întîmple cu nici
un preț ; comandamentul român
din zonă a făcut apel la muncito
rii uzinei, unde se aflau mai
multe tunuri și muniție din belșug.
Au răspuns chemării 56 de mun
citori, constituind ceea ce cu drep
tate s-a numit „bateria albastră".
S-au transportat tunurile lingă
satul Prejmer, bombardind liniile

desființate, distruse, iar în locul
lor organizate altele, corespunză
toare noilor condiții istorice. Au
avut loc conflicte violente în ac
țiunea de democratizare a apara
tului de stat, fiind luate Cu asalt,
de către masele populare, conduse
de partid, primăriile, prefecturile,
toate instituțiile burghezo-moșierești ; odată cu instaurarea guver
nului condus de dr. Petru Groza,
la 6 Martie 1945, și cu procla
marea republicii, la 30 Decembrie
1947, poporul a devenit deținătorul
puterii politice. Iar după actul is
toric de ia 11 iunie 1948 a devenit
și deținătorul puterii economice.
Țara era acum a poporului. Numai
poporul, condus de partid, urma
să-și spună cttvîntul în legătură cu
tot ceea ce avea să se întîmple în
țară : construcția desfășurată a so
cialismului, transformarea socialis
tă a agriculturii, industrializarea,
dezvoltarea învățămîntului, știin
ței și culturii.
După Congresul al IX-lea. în toti
cei 18 ani care au trecut din 1965

dușmane și silindu-1 să bată în re
tragere. Bateria s-a deplasat apoi
în sectorul Doboli-Podul Olt, pe
unde inamicul încerca să se infil
treze. Focul susținut al bateriei a
fost de un real folos unităților ro
mâne, care au înaintat și au cuce
rit satul amintit.
upă sosirea altor forțe româ
nești, membrii „bateriei al
bastre" s-au reîntors la utila
jele lor, reluîndu-și munca obișnui
tă. Dar bateria intrase în istorie,
înscriind în filele ei un nou și su
gestiv exemplu de hotărîre și abne
gație revoluționară a muncitorimii
noastre, de fierbinte iubire pentru
țară, de înaltă răspundere față de
soarta ei.
Tovarășul Gheorghe Gavrilescu
are aproape de inimă marea lecție
a bătăliei de la Oarba de Mureș.
Era sublocotenent în Regimentul 5
artilerie Tecuci din Divizia 21 in
fanterie. în septembrie 1944 i
s-a încredințat misiunea de obser
vator înaintat, destinat să comuni
ce date privind precizia tirului ar
tileriei românești. A avut privile
giul, zice dînsul, ca de pe coama
unui deal de lingă Oarba de Mu
reș să poată urmări întreaga des
fășurare a luptelor. N-a fost desi
gur un simplu spectator, ci un
luptător, care cu riscul vieții, a ur
mărit efectul tragerilor noastre de
artilerie, a reglat vreme de zece
zile tirul acesteia.
„Rar am putut vedea încleștări
atît de aspre ca aceea de la Oarba.
Am înțeles acolo cu adevărat ce
înseamnă să te lupți cu ghearele și
cu dinții pentru fiecare metru de
teren, pentru fiecare palmă de pămînt. Se succedau cu repeziciune
atacuri și contraatacuri, pozițiile
treceau, uneori în aceeași zi, de
mai multe ori dintr-o mînă într-alta. Mureșul curgea roșietic de singe,
în acele zile mi-am dat seama că
spusele cronicarului nostru cum că
la Rovine s-a vărsat atîta sînge
«cit erau văile crunte» nu au fost o
metaforă, ci o realitate vie. Așa
cum era atunci la Oarba de Mureș.
S-au petrecut acolo fapte de
eroism legendar, mii și zeci de mii
de oameni dovedind prin fapte cît
de puternică poate fi iubirea de
tară, cită tărie poate da ea unui
om, unei armate, unui popor. Ser
gentul de infanterie Turturică, din
Regimentul 11 dorobanți Galați, era
comandant de mitralieră. La un
moment ■ dat, în timpul unui, atac,; ■
trupele noastre fuseseră țintuite la
pămînt de focul inamicului. Turtu
rică și soldații săi au declanșat, la
rindu-le, .un susținut foc de mi-,
traliere, atrăgînd asupră-le tirul
năprasnic al trupelor naziste. Rînd
pe rînd, au căzut răniți sub snopii
de gloanțe mitralierii, dar coman
dantul a continuat să tragă. Sub
acoperirea focului său, trupele
noastre s-au ridicat și intr-un iureș
vijelios au cucerit cota.

D

nul dintre cei doi ostași care
mă însoțeau la postul de ob
servație, caporalul-telefonist
Pătruntaș, a dovedit aceleași alese
calități, riseîndu-și de atîtea ori
viața în acele zile. Din cauza bom
bardamentelor, cablul telefonic se
deteriora adesea, întrerupînd con
vorbirile noastre cu regimentul. Cu
un admirabil curaj și sînge rece,
caporalul Pătruntaș pleca de fie
care dată să repare cablul, reînnodind firul, sub ploaia de gloanțe".
...După Oarba de Mureș, trupele
noastre și-au continuat înaintarea
alungind dușmanul de pe pămîntul patriei, contribuind la elibera
rea Ungariei, Cehoslovaciei și Aus
triei. Sublocotenentul Gavrilescu
rănit în Cehoslovacia, a revenit în
țară în februarie 1945. Aici, într-o
altă bătălie, poate la fel de grea,
ca aceea de pe front, în lupta pen
tru cucerirea puterii politice de
către clasa muncitoare și aliații
săi, în asaltul asupra prefecturilor
și primăriilor, în lupta pentru îm
părțirea moșiilor încă înainte de
legiferarea reformei agrare, pentru
depășirea greutăților economice,
generate de război, de jaful hitle
rist, de seceta ce începuse a-și ară
ta în Moldova colții, sublocotenen
tul Gavrilescu a înțeles că locul
său era în rîndurile acelei forțe
politice aflată în fruntea luptei
pentru aceste înfăptuiri, pentru
un viitor mai bun. Adică a
Partidului Comunist Român. A
devenit, în 1945. comunist.
A fost așadar 23 August 1944 un
moment de răscruce în viața oame
nilor țării, ca dealtfel în viața ță
rii însăși. Uriașa încordare de ener
gii de atunci a fost un început. Al
revoluției. Al timpului socialist al
patriei. Un început căruia treptele
suite de noi vreme de 39 de an:
spre clădirea unei țări mîndre, pu
ternice și demne îi dau strălucită
confirmare.

O

Silviu ACHIM

și pînă în prezent, perioadă în care
au fost puse bazele trecerii la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea pa
triei noastre spre comunism, intră

(Urmare din pag. I)

tr-o etapă nouă, revoluționară a
dezvoltării multilaterale a patriei.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
spunea : „Ce este mai important
decit toate construcțiile este faptul
că tineretul patriei noastre a învățat
să muncească și să trăiască în spi
rit revoluționar, că și-a însușit înal
ta concepție revoluționară despre
lume și viață. în această muncă
uriașă, în lupta revoluționară s-a
creat un tineret revoluționar, un om
nou, constructor conștient al socia
lismului și comunismului — și
aceasta constituie cea mai măreață
înfăptuire a revoluției socialiste, a
partidului nostru !“.
Marele adevăr al acestei afirmații
este înscris în conștiința milioanelor
și milioanelor de constructori ai so
cialismului, este transpus în fapte
cotidiene de muncă și viață. Istoria
construcției socialiste din România
este și istoria educării în spirit re
voluționar, prin muncă și pentru
muncă, a tineretului. Cu cîțiva dintre
reprezentanții brigadierilor primelor
șantiere naționale ale tineretului și
ai brigadierilor de azi am discutat
cu prilejul măreței festivități. N-a
fost o discuție colectivă (nici n-ar fi
fost, acolo, posibilă), dar, revăzîndune, acum, însemnările constatăm că
s-a realizat, de fapt, un foarte suges
tiv dialog între cele două generații.
Un dialog din care se desprind trăiri,
convingeri, aspirații și fapte concre
te de viață specifice epocilor respec
tive. Așa le vom și reproduce aici,
ca un dialog.
—• Ce l-aș întreba pe un veteran
al primelor șantiere de muncă pa
triotică ? Mai întîi ce i-a făcut pe
ei să meargă pe acele șantiere — ne
spunea Georgică Durau, topometrist,
brigadier pe Șantierul național al ti
neretului de la Viișoara (Teleorman).
Și iată răspunsul :
— Era imediat după război — ne-a
spus Grigore Daia, fost comandant
al Șantierului național al tineretului
de la Salva-Vișeu. Masele populare
conduse de partid cuceriseră puterea
politică, cuceriseră puterea econo
mică. Dar țara avea răni adînci. într-un moment de mare efervescență
politică, de puternică încredere
înțr-un ,tyiițpr fericit al. României,
tineretul” țârii ' a răspuns, cu un
extraordinar entuziasm, la che
marea partidului de a munci acolo
unde era de reclădit, unde era de
construit pentru marile urgențe ale
economiei naționale. Cred că ar me
rita să spunem un cuvînt și despre
starea de spirit a acelei generații de
tineri. După primul război mondial,
cum relevă literatura interbelică,
intra în viață un tineret dezamăgit.
Partidul comunist, făurit în 1921,
avea, între obiectivele sale, și pe
acela de a reda tineretului speranța
și încrederea în viață, într-o nouă
lume. După cel de-al doilea război
mondial, tocmai pentru că apăruseră
zorii acestei noi lumi, tineretul era
înflăcărat, dornic să ia cu asalt acest
nou vțitor. Mulți dintre tinerii acelei
generații erau desculți, analfabeți și
cu atît mai nerăbdători să schimba
din temelii societatea. Era tocmai ce
le cerea partidul. De aici extraordi
narul lor spirit revoluționar și ro
mantismul lor. Cînd pe șantiere
cîntau din rărunchi „înfruntăm, fur
tuni / Spargem munți in pumni"
asta nu era o metaforă, ci adevărata

expresie a stării lor de spirit. Și un
adevăr al muncii pe șantiere. De ce
au venit acolo, pe șantiere ? Pentru
că au înțeles că de acolo începe
construcția lumii noi pe care o visa
seră și pe care le-o înfățișa partidul.
Completează acest răspuns un alt
veteran al primelor șantiere, azi pen
sionar, tovarășul Alexandru Rembar.
El a fost brigadier, în București, la
halele Grivița, apoi la APACA,
după care la Salva-Vișeu. Și spune,
azi, aici :
— Lumea nouă pe care o visam era
încă departe. Noi știam asia. Mergînd pe șantier nu ceream nimic și
nu primeam nimic. Pentru etapa de
atunci nici nu se punea problema să
primim ceva. Totul era nu ce pri
mim, ci ce și cît dăm.

\

FLACĂRA ROMANTISMULUI
REVOLUȚIONAR,
A MlMII PENTRU ȚARĂ
Georgică Durău, unul din briga
dierii de azi, ne oferă răspunsul ge
nerației sale :
— Eu, personal, am avut un motiv
al meu : sînt de loc din zona de nisi
puri a Olteniei, zonă secetoasă.
Toată copilăria i-am văzut pe părinții
mei privind după norii de ploa.e
care nu veneau. Apoi, cînd au apă
rut primele lucrări de irigații, am
văzut ce înseamnă apa pentru acest
pămînt. Și m-am decis să lucrez pen
tru a aduce apa pe cîmpuri. Le asta
mă aflu eu la Viișoara. Alții, brigaderi c.a mine, au avut poate, gL.-ej, s-,motive personale. Dar toți, mai pre-’
sus de toate, au venit pe șantiere
pentru că aici putem noi să dăm
întreaga măsură a tinereții și capaci
tății noastre, a dorinței noastre de ă
ne sluji patria.
De ce vin tinerii de azi pe șan
tiere ? De ce, de multe ori, rămîn
aici mai mult decît și-au. propus ?
Czegeni Ștefan Dorel, fierar-betonist, brigadier pe șantierul național
al tineretului de la hidrocentrala
Porțile de Fier II : „Am venit în
ianuarie, acest an, pentru șase luni.
Am venit pentru că era nevoie, aici,
de meseria mea. Acum am cerut
prelungirea pentru încă șase luni, nu
pentru că nu s-ar putea fără mine,
ci pentru că îmi place foar.e mult
aici. Amploarea acestei construcții
m-a impresionat puternic și am sen
timentul că particip la o realizare
grandioasă".
Cristian Ivan, elev, brigadier pe
Șantierul național al tineretului de
la Canalul Dunăre — Marea Nea
gră : „Sînt în clasa a XlI-a la un
liceu de matematică-fizică din Bra
șov. Vreau să devin fizician. Apa-

teni ca să se creadă că dorm, și
mergeau pe șantier, lucrau la lumina
focurilor, ca să adune cît mai multe
norme depășite și să cîștige drapelul.
Asemenea fapte, unele și mai și,
erau atît de multe incit constituiau
însăși viața șantierului. Așa incit,
mai tîrziu, atunci cînd am scris
prima carte despre viața și munca
brigadierilor, intitulată „Subiect pen
tru o baladă", un referent al editurii
mi-a cerut să elimin -«stridențele» ;
unele episoade i se păreau incredi
bile, neveridice.
Grigore Daia spunea că, deoarece
treburile nu i-au dat prilejul să vadă
cum se muncește in prezent pe un
șantier național al tineretului, își
propune acum, pensionar fiind, s-o
‘ făcă. Pînă atunci, îi oferim istorisi
rea unui brigadier de la Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Constantin
Braga, comadant al brigăzii județu
lui Neamț :
— Bătălia pentru drapel se dă și
acum, bucuria de a-1 cîștiga este și
acum mare. Noi, cei din brigada
Neamț, am cîștigat de curînd acest
drapel. Nu mă întrebați cum, că ar
trebui să vă vorbesc prea mult. In
orice caz, pot să spun că nu întot
deauna ni se cere un efort fizic
mare, că de multe ori e nevoie de in
geniozitate, de competență pro 'esională. Iată, cîțiva elevi din brigada
noastră, care se pregătesc să devină
mecanici, au avut ideea strașnică de
a construi un funicular simplu, prin
care s-a mărit extraordinar produc
tivitatea brigăzii.
în tribună se află și Ion Bălulescu,
excavatoristul care la 25 noiembrie
1975 a săpat cu mașina lui prima
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cupă la Canalul Dunăre-Marea
Neagră. El ne-a spus :
— Munca noastră nu-i mai ușoară.
Uneori lucrăm în apă mai mare de
un metru; creta e tare, foarte tare,
nu-i ușor de săpat, chiar și cu o ma
șină foarte modernă și de mare ran
dament. Desigur, mașina joacă un
rol imens, aici, pe șantier, și "prima
mea grijă spre ea se îndreaptă. Dacă
o curăț, o întrețin, o repar la timp,
randamentul muncii mele e. mai
mare. Și eu asta fac. Pină în pre
zent am excavat la canal, cu mașina
mea, 5 milioane mc. Un munte! Noi
nu mai spargem „munții în pumni",
dar asta nu înseamnă că muncim cu
mai puțin elan, că nu sîntem cu
aceeași ardoare animați de- aceeași
dorință fierbinte de a ne sluji, din
toate puterile noastre, partidul,
patria.
Dar, iată, marea festivitate de pe
stadionul „23 August" a început...
După ce tovarășul Nicolae Ceaușescu
a rostit atît de înflăcăratele sale cu
vinte adresate tineretului țării, cîți
va dintre brigadierii aflați pe sta
dion ne-au împărtășit, cu mare emo
ție, puternicele lor impresii. Nicolae
Ivanov, comandantul Șantierului na
țional al tineretului de la Canalul
Dunăre-Marea Neagră: „Sînt. con
vins că fiecare tînăr de aici și, de
fapt, din toată țara, a trăit acum
momente emoționante, ca mine. Pen
tru mine, însă, cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu au o semnifica
ție aparte. Sînt impresionat de apre
cierile făcute la adresa noastră, a
brigadierilor de la canal, după cum
m-au impresionat profund toate cele
pe care le-a sous despre munca atîtor generații de tineri care au înăl
țat atîtea mari construcții. Mă în
torc pe șantier mai fortificat pen
tru ceea ce avem de făcut de acum
încolo". Viorel l’erijoc, brigadier
sudor la Șantierul național al tine
retului de la hidrocentrala Porțile
de Fier II: „Secretarul general al
partidului ne-a cerut, în cuvinte atît
de frumoase și de convingătoare, să
muncim mai mult și mai bine. Vom
răspunde cu spirit revoluționar aces
tei înalte chemări!“. Gheorghe Crasnea, comandantul taberei de elevi și
studenți. din cadrul Șantierului na
țional al ^tineretului de la Canalul
Dunăre-Marea Neagră: „Nemaipo
menit mi-a plăcut cum a vorbit to
varășul Nicolae Ceaușescu despre
romantismul revoluționar, felul in
care ne-a îndemnat să privim, să
înțelegem romantismul revoluționar.
Și sigur că mă simt mîndru că tră
iesc și muncesc printre tinerii de la
canal, despre care tovarășul secre
tar general a făcut elogioase apre
cieri. Nu este ușor ceea ce realizăm
noi acolo. Dar eu am înțeles, și ca
mine zeci și sute de mii de tineri,
că, între altele, romantism revolu
ționar înseamnă să te afli acolo
unde este mai greu".
Răsună puternic în conștiințele în
tregului tineret al patriei cuvintele
jurămîntului rostit vineri seara, la
grandioasa sărbătoare a tinereții re
voluționare: „Jurăm că vom munci
mai mult, mai bi^e / Un viitor de
aur să-nălțăm / în școli, pe cîmp
și-n marile uzine / Spre slava soumpei noastre Românii, jurăm!".

Mihai CARANFIL
Adrian VASILESCU

■

Impresionante imagini din spectacolul cultural-sportiv ce a avut loc vineri seara pe stadionul „23 August" din Capitală, în cadrul manifestării dedicate
împlinirii a 35 de ani de la organizarea primelor șantiere naționale ale tineretului
Foto : Sandu CRISTIAN

nar să fie pe deplin valorificate. Un
partid de masă nici nu putea avea
un țel mai generos, mai însuflețitor
decît făurirea unei societăți pentru
popor, prin popor.

cinile ei fiind altele în momentul
de față. Una dintre sarcinile revo
luționare pe care partidul comuniș
tilor și le-a asumat după cucerirea
puterii au fost consolidarea demo

POPORUL ROMÂN
- marele, eroicul făuritor al noii istorii a patriei
rii României în rîndurile țărilor cu
dezvoltare economică medie, parti
dul, secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au acționat
stăruitor pentru ca toate energiile
poporului, toate resursele sale de
inițiativă, de creativitate, de dă
ruire patriotică, de spirit revoluțio

rent n-ar fi nici o legătură între
această aspirație a mea și munca pe
acest șantier. Dar este. Aflasem de
la alți colegi, care lucraseră aici, că
șantierul înseamnă o extraordinară
școală a maturității. înveți, aici, ce
înseamnă munca pentru țară, grea,
desigur, dar atît de necesară. Acum
pot s-o confirm din proprie .expe
riență. Și e nevoie, orice ai deveni
în viață, de această maturitate a
gîndirii, a răspunderii față de des
tinele țării tale".
Scriitorul Augustin Pop, fost bri
gadier la Bumbești-Livezeni. ne dă
o imagine despre felul în care se
lucra pe șantier.
— Drapelul era trofeul care aducea
unei brigăzi cea mai mare fericire
posibilă. Fugeau noaptea din dormi
tor, după ce puneau sub pături buș

Așa cum pe drept cuvînt spunea,
recent,' secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în cuvîntarea rostită la consfătuirea
de lucru de la Mangalia, revoluția
nu s-a încheiat odată cu declina
cucerire a puterii ; revoluția conti
nuă și în prezent, bineînțeles, sar

crației, dezvoltarea și perfecționarea
ei fără încetare, formarea unor tra
diții democratice în România. Trep
tat, prin, ani de muncă, 'prin reali
zări cu adevărat revoluționare, dobindite mai cu seamă în perioada
de dună ce’ de-al IX-lea Congres
al partidului, a fost alcătuit, așa

cum arăta, la Plenara C.C. al P.C.R.
din 1—2 iunie 1982, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „un sistem de
mocratic unic în felul său, in care
reprezentanții direcți ai maselor
populare hotărăsc asupra destinelor
țării, asupra căilor de înfăptuire
neabătută a Programului de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare spre comu
nism, asupra politicii interne și
externe, stabilesc măsurile pentru
dezvoltarea continuă a patriei, întă
rirea unității și forței sale mate
riale și spirituale, a suveranității și
independentei României".
Pornind de la concepția că socia
lismul este ope-a conștientă a ooporului, partidul, secretarul său "eneral. tovarășul Nicolae Ceausescu
au acționat neobosit. în țoți cei
18 ani care au trecut din 1965 si
nînă în nrezent, pentru a asigura,
în forme viabile, participarea d’-ectă, democratică a înțre"„lui ponor
la conducerea societății. Dezvo’taren fără nreoodent a forțe’o" de
producție, a bazei tehnico-materiale

a societății, înflorirea științei și
culturii, transformarea revoluțio
nară a învățămîntului, asigurarea
unui înalt nivel de civilizație socia
listă, materială și spirituală sînt
fapte ce dovedesc, practic, c-e poate
realiza un popor care, sub condu
cerea partidului comunist, a luat
soarta țării in propriile sale mîin'.
Expresie concentrată a realizări
lor dobîndite în întreaga ope-ă de
edificare a noii orinduiri în Pomânia, democrația muncitorească, re
voluționară se înscrie ca una dintre
cuceririle de seamă, istorice alo
ponorului român în anii de dună
23 August 1914. ra nefiind un sen-1
în sine, ci o cale reală, eficientă
de participare a tuturo" on~'en,'nr
muncii, fă-ă deoseb'-e de nnțional’tate, la făurirea de căt-e întregh1
ponor a nroo-’ei sn’e istorii, a pro
priul”! său viiton F”nd una d’ntro
numemnse’e cuceriri -evo’n'-i-.n.n-c
cu carp to-a. nono-'j’ se nrez’ntă.cn
domnlt/de sî r-,jnd"!e. ’o con do-n
39-n ao’ver’-’r.n a sărbătorii națio
nale a Românie’.
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Primire la primul ministru al guvernului Cronica zilei
Tovarășul Corlstantin Dăscăleșcu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
sifnbâtă dimineața, pe Zhou Jiannan,
ministrul construcțiilor de mașini din
Republica Populară Chineză, care a
efectuat o vizită în țara noastră.
în timpul întrevederii au fost evo
cate cu deosebită satisfacție bunele
relații de prietenie și colaborare sta
tornicite între partidele, țările și po
poarele noastre, relații care s-au dez
voltat și îmbogățit continuu. în spi
ritul înțelegerilor și hotărîrilor con
venite cu prilejul dialogului la nivel
înalt româno-chinez. în același timp,
a fost evidențiată dorința comună de
a extinde și întări aceste raporturi
pe plan politic, economic, tehnicoștiințific, cultural și în alte domenii
de activitate, în folosul și spre bi

nele ambelor țări și popoare, al cau
zei generale a socialismului,.al păcii,
securității și înțelegerii între națiuni,
Pornindu-se de la posibilitățile pe
care le oferă economiile naționale ale
celor două țări, a fost exprimată hotârirea de â identifica noi' cai ’ și ac
țiuni care să conducă la dezvoltarea
in continuare a colaborării și coope
rării româno-chineze în diverse do
menii de interes reciproc, la lărgirea
și diversificarea schimburilor co
merciale bilaterale.
La întrevedere a participat loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.
A fost prezent Li Zewang. ambasa
dorul R.P. Chineze la București.
întrevederea s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească, de caldă
prietenie.
(Agerpres)

Solemnitățile înaintării in grad a promoîlor di ofițeri activi
Ministerului de Interne
si■ subofițeri
, din școlile
*
în climatul de profundă mîndrie
patriotică față de impresionantul bi
lanț al realizărilor dobîndite de pa
tria noastră în ultimii 18 ani, de
nestăvilit avînt cu care oamenii
muncii întîmpină marea sărbătoare
națională de la 23 August, în șco
lile militare ale Ministerului de In
terne s-au desfășurat solemnitățile
ostășești prilejuite de înaintarea in
grad a unor noi promoții de ofițeri
activi și de subofițeri.
La festivități au participat tovară
șul Tudor Postelnicu, membru al
C.C. al P.C.R., ministru secretar de
stat, șef al Departamentului Secu
rității Statului, membri ai consiliu
lui de conducere și ai consiliului po
litic ale Ministerului de Interne, ge
nerali și ofițeri superiori din unită
țile centrale.
înaintarea în grad a tinerilor ofi
țeri și subofițeri încununează o rod
nică etapă de muncă fără pre
get și de învățătură, concretizată
în rezultate remarcabile, pe care
absolvenții le închină cu profun
dă mîndrie patriotică și fierbinte
dragoste celei mai mari sărbă
tori a poporului român — cea
de-a 39-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă. ÎSxprimindu-și, într-un singur glas, de
plina aprobare și adeziunea entu
ziastă față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
participanții la solemnități au rele
vat cu satisfacție și adînc respect
inestimabila contribuție a coman
dantului nostru suprem, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la crearea și
fundamentarea concepției novatoare,
profund științifice, privind apărarea
patriei și a cuceririlor revoluționare
ale oamenilor muncii, rolul și sarci
nile ce revin organelor de ordine in
ternă în cunoașterea și înfăptuirea
hotărîrilor de partid și legilor țării,

în aplicarea fermă a legalității so
cialiste, a normelor de conviețuire
socială, în asigurarea climatului de
disciplină și ordine civică.
în încheierea solemnităților, cele
mai tinere cadre ale Ministerului de
Interne au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor
armate, telegrame în care își afirmă
cu fierbinte dragoste și nemărginită
recunoștință - întreaga
gratitudine
pentru minunatele condiții de viață
și de învățătură de care s-au bucu
rat în școli, angajîndu-se ca, la
locurile de muncă, unde vor fi re
partizați. să facă totul pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile
ce le revin din hotărîrile de partid
și de stat, din documentele Congre
sului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, acționînd cu
spirit revoluționar, cu vigilență și
fermitate comunistă pentru slujirea
intereselor supreme ale patriei, ale
poporului nostru, pentru înălțarea
României socialiste pe noi culmi de
progres, civilizație și bunăstare.
Puternic mobilizată de uriașele în
făptuiri înscrise de poporul nostru în
toate sectoarele vieții social-economice, de tezele și ideile strălucite,
puse in lumină la consfătuirea de
lucru de la Mangalia, care constituie
pentru toți comuniștii, pentru între
gul efectiv al Ministerului de Inter
ne un neprețuit și bogat program de
lucru, noua promoție de ofițeri ac
tivi și de subofițeri se angajează să
nu-și precupețească forțele pentru a
răspunde cu cinste și demnitate în
crederii acordate de partid, apărînd,
împreună cu oamenii muncii, secu
ritatea statului, avuția națională, or
dinea și liniștea publică, indepen
dența și suveranitatea națională a
patriei.

festivități prilejuite de absolvirea școlilor de ofițeri activi,
de maiștri militari și subofițeri aparținind
Ministerului Apărării Naționale
Sîmbătă dimineața, în școlile mili
XII-lea, ale Conferinței Naționale, din
tare de ofițeri activi,' de'maiștri'ttii-' " cuvintările secretarului general ăl
litari și subofițeri aparținind Minis
partidului, din Directiva comandan
terului Apărării Naționale s-au des
tului suprem privind pregătirea mi
fășurat solemnități prilejuite de ab
litară și de luptă.
solvirea acestor instituții de învățăCadrele noii promoții de ofițeri
mînt de către o nouă promoție de
activi, de maiștri militari și subofi
cadre ale armatei noastre.
țeri și-au manifestat cu acest emo
La festivități au participat general
ționant prilej hotărirea nestrămutată
colonel Vasile Milea, pșim-adjunct al
de a milita consecvent, în spiritul
ministrului apărării naționale și șef
doctrinei militare naționale, al cărei
al Marelui Stat Major, adjuncții mi
strălucit fondator este tovarășul
nistrului apărării naționale, membri
Nicolae Ceaușescu, pentru afirmarea
ai consiliului de conducere al Minis
lor ca instructori și educatori com
terului Apărării Naționale.
petent! buni comandanți, activiști
politici și specialiști, care să contri
într-o atmosferă de profund entu
buie cu toată priceperea și elanul lor
ziasm și mîndrie patriotică, tinerii
tineresc la creșterea capacității com
ofițeri, maiștri militari și subofițeri
bative a unităților, la continua per
înaintați în grad în preajma aniver
fecționare
a procesului pregătirii de
sării a 39 de ani de la glorioasa vic
luptă și politice a trupelor.
torie a revoluției de eliberare socia
Ei s-au angajat ca, permanent în
lă și națională, antifascistă și antiim
perialistă au adresat tovarășului
posturile de onoare ale datoriei sub
Nicolae Ceaușescu, secretar general
drapelul tricolor, să acționeze cu fer
al Partidului Comunist Român, pre
mitate pentru ridicarea întregii
munci la nivelul cerințelor formulate
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în
cuvîntarea la Consfătuirea pe pro
armate, telegrame în care și-au ex
blemele muncii organizatorice și po
primat profunda recunoștință pentru
litico-educative din august a.c., să
minunatele condiții de viață și învă
acționeze neabătut pentru a forma
țătură pe care partidul, personal
secretarul său general, le-au creat
ostași cu o înaltă conștiință socia
instituțiilor militare de învățămînt,
listă, revoluționară, patrioți înflăcă
rați, buni propagandiști și activiști
ca dealtfel întregii școli românești,
ai partidului, luptători fermi și de
angajîndu-se ca în funcțiile încre
dințate în unități și subunități să ac
votați, gata în orice moment ca, la
ordinul patriei, partidului și poporu
ționeze cu întreaga răspundere și pu
lui, al comandantului nostru suprem,
tere de muncă, împreună cu toți
să-și îndeplinească, împreună cu în
ostașii țării, pentru înfăptuirea
tregul nostru popor, nobila misiune
neabătută a politicii interne și ex
de a apăra marile înfăptuiri ale so
terne a partidului și statului nostru,
cialismului, independenta, suverani
p-ntru îndeplinirea la un nivel cali
tatea și-integritatea teritorială a pa
tativ superior a sarcinilor ce revin
triei noastre dragi — Republica So
armatei din hotărîrile Congresului al
cialistă România.

La București au avut loc întîlniri I
de lucru intre loan Avram, ministrul
, industriei . construcțiilor de mașini,
și Zhou Jiannan, ministrul construc
țiilor de mașini din R. P. Chineză,
care a făcut o vizită în țara noastră,
în zilele de 17—20 august.
în cadrul convorbirilor care au
avut loc cu acest prilej, cei doi mi
niștri au analizat stadiul actual al
relațiilor economice de colaborare în
domeniul construcțiilor de mașini și
au identificat noi căi pentru dezvol
tarea și diversificarea acestora, pre
cum și a schimburilor reciproce de
mărfuri, a acțiunilor de cooperare în
producție.
Oaspetele chinez a vizitat unități
ale construcțiilor de mașini și elec
trotehnice din București și din alte
localități ale țării.

tv
PROGRAMUL 1
8,00 Din marea carte a patriei. Ctitorii
ale evului socialist
8.30 Flori de cîntec — muzică populară
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Simfonia unui
ev aprins. Lupta Partidului Comu
nist Român pentru libertate
și
dreptate socială, pentru indepen
dență națională, oglindită în noua
creație a compozitorilor noștri
10.30 Viața satului
11,15 Estrada în August. Concert popu
lar cu orchestra de muzică ușoară
a Radioteleviziunii
11.45 Lumea copiilor
12.55 Telex
13,00 Album duminical
18.40 Micul ecran pentru cei mici. Sub
soare de August
10,00 Telejurnal
19,25 Cîntecul și poezia care ne-au în-soțit istoria. August de luptă, Au
gust de biruință
19.45 Reportaj ’83
20,00 Film artistic: ,,Citadela sfărîmată".
Producție a Studioului ,, Bucu
rești"
21.50 Pe aripile dansului. Spectacol muzical-coregrafic
22.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2
10,00
11.15
11.35
12,10
12.40
13,05
14,20
14.55

16.35
17,00
19,00
19,25
19.55
21.15
21.30
22.30

Matineu simfonic
Instantanee
Muzică ușoară
Melodii populare
Carnet cultural
Farmecul muzicii
Clubul tineretului
Teatru TV : ,,Passacaglia“ de Ti
tus Popovici. Adaptarea și regia
TV : Tudor Mărăscu .
Ecran de vacanță : Desene animate
Serată muzicală TV
Telejurnal
Telerama
Pagini muzicale
Columne ale istoriei
Ritmuri muzicale tinerești
Telejurnal
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PROGRAMUL 1
15,00
16,05
16,05
16,35

17.15
17.50
20,00
20.30

20.45
21.45

23-,00

Telex
Emisiune în limba maghiară
Cîntec nou în țară nouă
Teatru pentru pionieri și școlari :
„Cifrul0
Tineri soliști ai muzicii românești
1001 de seri
Telejurnal
Patria omeniei — patria libertății.
Documentar
Măreață zi de August. Spectacol
cultural-artistic preluat de la Adu
narea fest5vă din Capitală
Film artistic : „Ultima frontieră".
Producție a Casei de filme Patru
Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cu soarele în inimi, cu soarele în
cîntec.- Ediție a emisiunii
„La
început de săptămînă"
20,00 Telejurnal
20.30 Patria omeniei — patria libertății
20.45 Măreață zi de August. Spectacol
cultural-artistic preluat de la Adu
narea festivă din Capitală
21.45 Moștenire pentru viitor. Ideea de
patrie în literatura română
22.30 Varietăți muzicale
23,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 21 august, ora 21 — 24 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va fi în
general frumoasă în nord-vestul țării,
unde cerul va fi variabil. în restul te
ritoriului vremea va fi schimbătoare, cu
cerul temporar noros în primele zile,
cînd, izolat, vor cădea averse de ploaie
însoțite de descărcări electrice. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse între
20 și 30 de grade, iar cele minime,
noaptea, între 10 și 20 de grade.
In
București : Vreme ușor instabilă,
cu
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă
durată. Temperatura aerului va
urca
ziua pînă
la 27—28 de grade și
va
coborî noaptea pînă la 14—16 grade.
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

ANUNȚ
Conducătorii auto sînt informați
că în ziua de 21 august 1983 pot
circula toate autoturismele proprie
tate personală, indiferent de numă
rul de înmatriculare, cu soț sau fără
soț, al autoturismului.

Recomandări pentru zilele de intensă circulație rutieră
Ce se cere conducătorilor auto
pentru ca deplasarea lor din aceste
zile să se realizeze cu bine, atît la
ducere, cit și la întoarcere ?
— O planificare judicioasă a tim
pului alocat rulării cu autovehiculul,
luînd în calcul o viteză medie mai
redusă decît cea obișnuită, din cauza
aglomerației de pe multe artere și,
eventual, a modificărilor (locale sau
generale) ale condițiilor meteorolo
gice.
— Evitarea traseelor prea lungi,
prevenindu-se astfel surmenajul ge
nerat de solicitarea deosebită la care
este supus omul aflat ore în șir la
volanul autoturismului.
— Renunțarea la deplasările pe
timp de noapte — epuizante din cau
za vizibilității precare și implicit
periculoase, creînd premisele adormi
rii in timpul conducerii autovehicu
lului.
— Corelarea permanentă a vitezei

cinema
4

’
).

0 „Stejar" — extremă
urgentă :
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15: 17,15;
19,30.
0 Departe de Tipperary ; FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Semnul
șarpelui :
COTROCENI
(49 43 48) — 15: 17,15: 19,30.
9 Vlad Țepeș : MUNCA (21 50 97) —
15,30: 19.
• Cuibul salamandrelor ; GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.

autovehiculului cu condițiile meteorutiere. în cazul rulării pe carosabil
umed se va reduce de indată viteza
sub limita maximă legală. Trebuie
avut mereu în vedere că nivelul vi
tezei de siguranță se situează ade
seori sub pragul celei admise de lege!
Important este nu cu cîți kilometri
pe oră se circulă, ci ajungerea la lo
cul de destinație !
— Atenție deosebită la tranzitarea
prin localitățile rurale, ținînd seama
de fluxul de utilaje agricole, bicicliști
și pietoni.
— Precauție sporită la trecerea prin
intersecții. Chiar dacă se circulă pe
traseul cu prioritate sau pe culoarea
verde a semaforului, este necesară
asigurarea prealabilă că nu apare un
autovehicul din partea laterală, care
să pună în pericol traficul din in
tersecție.
— Multă grijă la efectuarea depă
șirilor. Să nu se recurgă la această
manevră dacă se rulează în coloană
și autovehiculele din față circulă în

• 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.
0 Fata Morgana : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14: 16; 18; 20.
• E atît de aproape fericirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Septembrie : PACEA (60 30 65)
—
15,30; 17,30; 19,30, DOINA (16 35 38) —
16,30: 18,45.
• 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.

limita vitezei coloanei. Angajarea în
depășire să fie precedată de o te
meinică asigurare că manevra poate
fi realizată în deplină siguranță, in
clusiv sub raportul existentei spațiu
lui necesar revenirii înaintea auto
vehiculului devansat.
— Folosirea centurii de siguranță,
precum și a căștii de protecție de că
tre conducătorii de motociclete, mo
torete și persoanele pe care le trans
portă.
— Evitarea cu desăvîrșire a con
ducerii sub influența băuturilor al
coolice. Nici o abatere de la disci
plina rutieră nu este mai periculoasă
pentru siguranța celor care se depla
sează pe drumurile publice decît con
ducerea autovehiculului de către o
persoană care a consumat băuturi
alcoolice.
Factorii de răspundere din unitățile
socialiste au obligația să asigure gararea autovehiculelor în așa fel incit
să nu poată fi luate și folosite în
interes personal.

• Drumul oaselor: MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Cîinele din sertar — 9; 11; 13,15:
Cu mîinile curate — 15,30; 17,45; 20 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Pin tea : BUZEȘT1 (50 43 58) — 15;
17; 19.
• Educația sentimentală a
Dașei :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 16; 20.
0 Răzbunarea haiducilor : FLACARA
(20 33 40) — 17,30; 19.
• Piesă neterminată pentru pianina
mecanică: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
0 Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54)
— 9: 11,15:
13.30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —

„0 mare admirație psniru succesele obținute de poporul român
in cele mai diferite domenii de activitate, pentru politica de pace si largă
colaborare internațională promovată de președintele Nicolae Ceausescu"
Cu prilejul unor nianifestâri, ca și în ample articole și comentarii
consacrate României socialiste, peste hotare sînt evidențiate bogatele
semnificații ale apropiatei aniversări a istoricei zile de 23 August, reali
zările mărețe, pe multiple planuri, înregistrate de poporul român în anii
edificării rocialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., de
cînd la conducerea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, Mihai Fabian,
transmite : In cadrul manifestări
lor organizate in U.R.S.S. in cins
tea zilei de 23 August, la Erevan a
avut loc o adunare festivă.
în prezidiul adunării au luat loc
O.M. Bagdaserian, vicepreședinte
al Prezidiului Sovietului Suprem
al R.S.S. Armene, I.E. Hodjamirian, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri al R.S.S. Armene, A.A.
Stepanian, secretar al Comitetului
orășenesc de partid Erevan, L.P.
Manaserian, șeful Secției informa
ții și relații externe a C.C. al P.C.
din R.S.S. Armeană, președin
tele Filialei armene a Asocia
ției de prietenie sovieto-română
(A.P.S.R.), Traian Dudaș, ambasa
dorul țării noastre in Uniunea So
vietică.
L.P. Manaserian și Traian Dudaș
au vorbit despre importanta isto
rică a actului de la 23 August 1944,
realizările remarcabile obținute de
poporul român în anii care au ur
mat eliberării, evoluția ascendentă
a legăturilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre partidele,
popoarele și țările noastre.
Reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Erevan au rostit cuvîntări
de salut.
Cu același prilej, a fost inaugu
rată expoziția documentară de fo
tografii „România azi".
VARȘOVIA 20 (Agerpres) — La
Ambasada României din Varșovia
a fost organizată o conferință de
presă.
Despre importanța zilei de 23
August a vorbit Ion Cozma, amba
sadorul țării noastre in Polonia.
Au participat reprezentanți ai
Secției externe a C.C. al P.M.U.P.,
ai Ministerului Afacerilor Externe,
ai Ministerului Culturii și Artei,
oameni de cultură, artă, ziariști.
HAVANA 20 (Agerpres). — O
seară dedicată marii sărbători a
poporului român a avut loc la clu
bul municipal Vedado din Havana,
al Comitetelor de Apărare a Re
voluției (C.D.R.).
. Cu acest prilej, ambasadorul
țării noastre in Cuba, Gheorghe
Dumitrache, a vorbit despre sem
nificația înfăptuirii, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, a
actului istoric de la 23 . August
1944, evidențiind, totodată, etapele
parcurse de poporul român in con
strucția societății socialiste, as
pecte ale activității internaționale
a partidului și statului noȘtiu, pre
cum și relațiile de prietenie și
cooperare dintre România și Cuba.
Luind cuvintul, Rolando Caygo,
vicecoordonator național al C.D.R.
in provincia Havana, a reliefat
marile succese dobindite de po
porul român în construcția pașnică
a vieții noi, sub conducerea înțe
leaptă a P.C.R., bunele relații de
prietenie dintre popoarele cubanez
și român.
în continuarea manifestării a
fost inaugurată o expoziție de
carte românească in care, la loc
de frunte, figurează opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.
DELHI 20 (Agerpres). — Sub
auspiciile organizației „Unity In
ternational" și ale ambasadei țării
noastre din Delhi, la „Centrul na
țional indian" din capitala Indiei
a avut loc o adunare festivă. Au

luat cuvintul V.N. Gadgil, minis
trul indian al comunicațiilor, Be
gum Abida Ahmed, membră a par
lamentului, președinta organizației
„Unity International", R.N. Anii,
secretar general al aceleiași orga
nizații, și Constantin Rădoi, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei in India. Au fost subliniate,
cu acest prilej, importanța istorică
a actului de la 23 August 1944,
noua perspectivă deschisă de acest
eveniment în viața poporului nos
tru, rolul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în elabo
rarea și promovarea politicii ex
terne a țării noastre, consacrată
păcii și înțelegerii intre popoare,
bunele relații existente intre
România și India.
Adunarea a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care se arată,

operare și bună vecinătate dintre
România și Turcia. S-a eviden
țiat cu această ocazie că dezvolta
rea relațiilor româno-turce este
indisolubil legată de dialogul la
nivel inalt, de frecventele întîl
niri și convorbiri dintre conducă
torii celor două țări.
Au fost evidențiate, in acest
context, rezultatele deosebite ale
vizitei oficiale de prietenie efec
tuate recent in Turcia de pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, primirea caldă
și manifestările de stimă și con
siderație de care s-au bucurat în
timpul vizitei inalții soli ai po
porului rofnân.
RABAT 20 (Agerpres). — La Am
basada română din Rabat a avut
loc o conferință de presă, in ca
drul căreia ambasadorul Emiliun
Manciur a evocat semnificația ac
tului istoric de la 23 August 1944,
evidențiind, totodată, realizările po
porului român in anii socialismu
lui, îndeosebi de cînd la conducerea
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII
NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE
intre altele : „Organizația indiană
«Unity International» transmite
cele mai călduroase felicitări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și po
porului României cu prilejul Zilei
naționale. Noi avem o mare admi
rație față de rezultatele remarca
bile obținute de poporul român in
domeniile economic și social, față
de progresele spectaculoase înre
gistrate în toate sferele de activi
tate.
Totodată, avem cea mai înaltă
stimă pentru politica internă și
externă a președintelui Nicolae
Ceaușescu. Pe arena internațională
el luptă pentru dezarmare și, ceea
ce este mai important, pentru de
zarmare nucleară. Șintem convinși
că președintele Nicolae Ceaușescu
își va continua cu aceeași dirzenie lupta pentru pace și o nouă
ordine economică internațională,
iar poporul român va continua să
acționeze neabătut pentru o lume
mai dreaptă".
A fost organizată o expoziție de
carte și fotografie, la loc de cinste
fiind prezentate opere și imagini
reflectind personalitatea, gindirea
și activitatea președintelui Nicolae
Ceaușescu. A fost prezentat, tot
odată, un film artistic românesc.
La adunare au luat parte repre
zentanți ai vieții politice indiene,
deputați, <șefi de misiuni diploma
tice, cadre didactice, studenți, un
numeros public.
ANKARA 20 (Agerpres). — I.a
Ambasada României din Ankara
a avut loc o conferință de presă la
care au participat reprezentanți ai
Directoratului general al presei
și informațiilor, ai agenției de
presă „Anatolia" și ai principale
lor ziare turcești.
însărcinatul cu afaceri a.i., Aron
Baba, a reliefat însemnătatea ac
tului de la 23 August 1944 pentru
poporul român, realizările obținute
în dezvoltarea economică și so
cială a patriei, îndeosebi
după
Congresul al IX-lea al P.C.R.
Subliniindu-se politica construc
tivă de pace și cooperare inter
națională promovată de țara noas
tră, a fost re'evat cursul ascen
dent al. relațiilor de prietenie, co

moscova :

A fost reliefată, de asemenea,
însemnătatea excepțională pentru
dezvoltarea rodnică a relațiilor româno-marocane, a întilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
regele Hassait al II-lea.
Au participat reprezentanți ai
agenției marocane de presă, ai
ziarelor centrale, corespondenți
străini acreditați la Rabat.
MOSCOVA 20 (Agerpres). —
Revista
sovietică „EKONOMICESKAIA GAZETA", într-un ar
ticol intitulat „Colaborare re
ciproc avantajoasă", arată că actul
de la 23 August 1944 a deschis ca
lea unor profunde transformări
politice și social-economice in
România. In perioada care a tre
cut — relevă revista — oamenii
muncii din Republica Socialistă
România, sub conducerea parti
dului comunist, au obținut mari
succese in toate domeniile și acum
acționează cu abnegație pentru
realizarea programului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Despre calea par
cursă de România de la 23 Au
gust 1944 și pînă acum vorbesc
grăitor datele privind creșterea
producției industriale și a celei
agricole, a venitului național, pre
cum și a nivelului de viață material
și spiritual al poporului.
Temelia temeinică a relațiilor..de
prietenie și colaborare dintre
U.R.S.S. și România — se arată in
continuare in articol — a devenit
Tratatul de prietenie, colaborare
și ajutor reciproc, semnat in 194S
și reînnoit in 1970. Dezvoltarea re
lațiilor româno-sovietice cores
punde intereselor vitale ale po
poarelor celor două țări.
Sfera cea mai amplă și mai di
namică a colaborării
dintre
U.R.S.S. și România o reprezintă
economia. Pe harta economică a
României pot fi găsite nu puține
obiective ale economiei naționale
construite sau care se construiesc
in colaborare cu Uniunea Sovie
tică. La rîndul său, România, îm
preună cu alte țări membre ale
C.A.E.R., a participat la realiza
rea pe teritoriul U.R.S.S. a unor
obiective economice.
Un' loc important in colaborarea

sovieto-română revine legăturilor
in domeniul științei și tehnicii. în
acest sens, o atenție deosebită se
acordă cercetărilor in comun pe
baza unor programe complexe de
colaborare, legării mai puternice
a acestor cercetări de rezolvarea
unor probleme actuale ale sarcini
lor economiilor naționale ale ce
lor două țări.
Legăturile economice sovietoromâne — subliniază revista — se
impletesc strins cu colaborarea ță
rilor socialiste in cadrul C.A.E.R.
Experiența stă mărturie convingă
toare a faptului că colaborarea
multilaterală recipro-c avantajoa
să româno-sovietică in domeniile
economic și tehnico-științific con
tribuie la rezolvarea unor sar
cini importante ale economiilor
naționale ale țărilor noastre, ser
vește cauzei socialismului.
NICOSIA 20 (Agerpres). — Cu
prilejul marii sărbători a poporu
lui român, cotidianul „Cyprus
Mail" a publicat un amplu articol
intitulat „Economia românească
înaintează pe drum drept". După
ce se prezintă o serie de date pri
vind realizările economice româ
nești in anul 1982, in articol se
relevă că „economia românească
a luat ferm .calea dezvoltării in
tensive, in cadrul căreia factorii
calitativi joacă rolul primordial",
în continuare, ziarul reliefează
unele dintre obiectivele de bază ale
dezvoltării economice a țării noas
tre, printre care satisfacerea din
resurse proprii a necesarului ener
getic, cu specificarea căilor și mij
loacelor de realizare a acestor sar
cini.
BUENOS AIRES 20 (Agerpres).
— Ziarul argentinian „Rosario",
marcind importanța actului de la
23 August 1944, scrie : „La 23 Au
gust, poporul român sărbătorește
ce-a de-a 39-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe
rialistă, care a deschis o nouă eră
în istoria României, era unor
profunde transformări democra
tice, a realizării depline a inde
pendenței și suveranității națio
nale, a progresului economic și so
cial, a afirmării României ca na
țiune liberă și demnă in rîndul
națiunilor lumii".
Arătind că România s-a tran
sformat dintr-o țară agrară intr-o
țară cu o economie industrial-agrară puternică, ziarul inserează
date care ilustrează stadiul ac
tual de dezvoltare a industriei și
agriculturii românești.
Totodată, in articol se subliniază
că pe plan international „România
promovează o politică de pace, co
laborare și înțelegere cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de regim
social ,și politic,..ansamblul rela
țiilor sale, România' acordă o im
portanță deosebită relațiilor sale
tradiționale de prietenie și colabo
rare cu Argentina, relații care, in
prezent, dobindesc un conținut nou,
mai bogat și mai diversificat, in in
teresul reciproc al celor două po
poare", se arată in încheiere.
TOKIO 20 (Agerpres). — Perio
dicul japonez „Escort", destinat atit
cititorilor autohtoni, cit și celor ăe
limbă engleză, a dedicat sărbătorii
naționale a poporului român un
material festiv. Publicația eviden
țiază semnificația evenimentului de
la 23 August 1944, realizările po
porului român în anii construcției
socialiste, îndeosebi de cînd la
conducerea partidului și statului
nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu, precum și cursul ascen
dent al relațiilor de colaborare
dintre România și Japonia.

Deschiderea expoziției consacrată
aniversării a 90 de ani de la crearea primului
partid politic al clasei muncitoare din România

„Sintem gata să stabilim relații reciproc avantajoase
cu toate statele
*
1

MOSCOVA 20 — Trimisul Ager
pres, Mihai Fabian, transmite : Sub
auspiciile Muzeului de istorie „V. I.
Lenin“, Asociației de prietenie sovieto-r.omână (A.P.S.R.) și Muzeu
lui de istorie a partidului comunist,
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România, la Moscova a
fost deschisă o expoziție consacrată
aniversării a 90 de ani de la crearea
primului oartid politic al clasei mun
citoare din țara noastră — Partidul
Social-Democrat al Muncitorilor din
România.
Expoziția prezintă principalele mo
mente din istoria mișcării muncito
rești din România, punînd în eviden
tă semnificația istorică a creării,
încă din 1893, a primului partid po
litic al. clasei muncitoare. Sînt evo
cate, de asemenea, legăturile socia
liștilor din România cu întemeietorii
socialismului științific.
Partidului Comunist Român —
continuatorul celor mai bogate tra
diții revoluționare ale poporului,
realizatorul idealurilor celor mai
înalte ale socialiștilor români — îi
este rezervat un loc important în ca
drul expoziției. Prin imagini sugesti
ve este relevată, îndeosebi, activita
tea P.C.R. în anii care au urmat
Congresului al IX-lea, de cînd la
conducerea partidului și statului
nostru se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Sînt amplu prezentate
realizările obținute de poporul ro-

KABUL 20 (Agerpres). — într-o
alocuțiune pronunțată cu prilejul
celei de-a 64-a aniversări a inde
pendenței țării, Babrak Karmal, se
cretar general al C.C. al Partidului
Democratic al Poporului, președin
tele Consiliului Revoluționar al Re
publicii Democratice Afganistan, a
subliniat că țara sa va promova cu
consecvență o politică activă de
consolidare a păcii și intensificare a

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21, GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20,30.
0 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: 13;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
GRIVIȚA

mân, sub conducerea partidului co
munist, în toate domeniile de acti
vitate.
Cu prilejul festivității de deschi
dere a expoziției, A. G. Țukanova,
prim-vicepreședinte al Conducerii
Centrale a A.P.S.R., și Ion Mielcioiu,
ministru consilier al Ambasadei
României la Moscova, au rostit alo
cuțiuni,- în care au fost relevate im
portanța creării primului partid po
litic al clasei muncitoare din Româ
nia, țelurile pe care acesta și le-a
propus, drumul glorios de luptă și
victorii al Partidului Comunist Ro
mân. continuatorul tradițiilor revo
luționare ale P.S.D.M.R.
Au fost evidențiate etaoele istorice
parcurse de ponorul român sub con
ducerea P.C.R. în construirea noii
societăți, realizările obținute în ooera de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate. Totodată,
vorbitorii au subliniat cursul ascen
dent al relațiilor româno-sovietice.
relevîrid importanța legăturilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, rolul deter
minant al înțelegerilor convenite la
nivel înalt pentru dezvoltarea aces
tora.
La festivitate au luat parte acti
viști din aparatul C.C. al P.C.U.S,,
funcționari superiori din M.A.E. și
alte instituții centrale, un numeros
public.

(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Un comando pentru apa grea : DA
CIA (50 35 94) — 9: 12; 16: 19.
0 Speranță și sprijin : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) - 15,30: 17,30: 19.30.
0 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.
0 în umbra
legii :
FERENTARI
(80 49 85) — 15.30: 17,30: 19,30.
0 Amnezia : GRĂDINA FESTIVAL
(15 63 84) — 20.30.
0 Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20.45.

O declarație a președintelui Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Atqanisîan
cooperării pe plan internațional —
transmite agenția Bakhtar. Ca țară
nealiniată — a spus vorbitorul —
sintem gata să stabilim relații reci
proc avantajoase cu toate statele,
indiferent de sistemul lor politic sau
social, pe baza principiilor coexis
tenței, respectării suveranității și in
dependenței și neamestecului în tre
burile interne.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:^
ÎNTREVEDERE. Președintele Ira| kului, Saddam Hussein, a avut la
I Bagdad o întrevedere cu Yasser
Arafat, președintele Comitetului
. Executiv al Organizației pentru EliI berarea Palestinei, informează a■ gențiile I.N.A. și W.A.F.A. Au fost
examinate ultimele evoluții ale
| problemei palestiniene și situația
I pe plan arab. Agenția W.A.F.A.
precizează că a fost reafirmat spri■ jinul Irakului față de Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, sin• gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian.
I
MESAJ. într-un mesaj adresat
națiunii, președintele Senegalului,
I Abdou Diouf, a anunțat adoptarea

0 La est de Java ;

LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 I se spunea „buldozerul" : GRA
DINA LIRA (31 71 71) - 20,45.
0 Sfinx : PARC HOTEL (17 08 58) —
21.

teatre
©Teatrul Național (14 71 71, la
Tea
trul de vară Herăstrău) : Gimnastică
sentimentală — 20.
@
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 63 75, Rotonda Ateneului) : „Wag

unei serii de măsuri vizînd redu
cerea deficitelor finanțelor publice, restabilirea echilibrului balatiței de plăți și menținerea cheltuielilor în limite stricte, spre a se
asigura condițiile unei creșteri sănatoa.se și durabile a economiei
senegaleze.

STATUL TEXAS — ZONA CALAMITATA. Președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, a declarat statul Texas zonă calamitată susceptibilă
să beneficieze de ajutoare fede
rale pentru victimele și pagubele
provocate recent de uraganul
„Alicia" —
relatează agenția
United Press International.

ner — istoria unei legende" (spectacol
de sunet și lumină de Ada Brumaru
și Jeanine Costescu); Recitalul sopra
nei Paulina Stavarache — 20.
0 Opera Română (16 18 57) : Noaptea
cea mai lungă, Interogatoriul din zori
— 18.
0 Teatrul Mic (14 70 81, Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): „Patrie, pămînt
străbun" (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30-; (grădina Batiștei) :
Funcționarul de Ia Domenii
20.
0 Teatrul de comedie (sala Majestic,
14 72 34) : Ex’stă nervi
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
între caftan și smoking — 18,30.
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Idealuri supreme ale omenlrll3 consecvent promovate
de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu

ț
J
5
I
ț

„Avem ferma convingere că viitorul aparține
unei lumi în care fiecare națiune să se poată
dezvolta liberă, să-și realizeze orînduirea pe care
o dorește, să conlucreze în deplină egalitate cu
toate popoarele lumii".

NICOLAE CEAUȘESCU

J
i
j
j

\
„Problema fundamentală a epocii noastre
| este problema preîntîmpinării războiului și
\ asigurarea păcii. Mai mult ca oricînd trebuie
J să facem totul pentru a bara calea războiului,
j pentru a asigura pacea".

j
j
ț
j

J

j

j

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru dezvoltarea independentă,
suverană a tuturor popoarelor!

Pentru afirmarea păcii, pentru dreptul
la viață al întregii omeniri

România, care prin istoricul act de la 23 August și-a cucerit pentru
totdeauna dreptul de a trăi în libertate, a acționat și acționează cu
toată fermitatea pentru ca de acest drept sacru să beneficieze toate po
poarele, pentru ca flamurile libertății să fluture deasupra întregii pla
nete.

„ Angajată plbriar pe- calea deschisă de revoluția din august în
măreața operă de construcție pașnică, România militează totodată cu
neabătută perseverență pentru instaurarea unei păci trainice, în întrea
ga lume, care să permită tuturor popoarelor să-și făurească o viață
prosperă, eliberată de amenințările conflagrațiilor.

Țara noastră a acordat în permanență sprijin multilateral, material și moral,
politic și diplomatic popoarelor in lupta acestoia pentru a-și dobîndi independența
și libertatea, a încheiat cu reprezentanții mișcărilor de eliberare ale acestor popoare
documente care au constituit primele recunoașteri pe plan internațional, iar după ce
popoarele respective s-au constituit în state libere a stabilit imediat relații diploma
tice cu ele.
© Pe pămîntul Africii sau la București, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit,
practic, cu liderii tuturor mișcărilor de eliberare, expresia cea mai înaltă a solidarității
țării noastre cu cauza dreaptă a acestor mișcări.,
© La O.N.U., ca și în alte foruri internaționale, România a inițiat sau a fost
coautoare la un foarte mare număr de rezoluții în sprijinul lichidării ultimelor vestigii
ale sistemului colonial, a practicilor imperialiste și neocolonialiste, a tuturor formblor de
dominație și asuprire.
© Țara noastră se pronunță neabătut în sprijinul dreptului poporului namibian
la libertate și independență ; totodată, România sprijină, cu aceeași fermitate, dreptu
rile legitime ale poporului palestinian, sub conducerea O.E.P., inclusiv dreptul la con
stituirea unui stat propriu, independent.
® in propunerile prezentate ia Conferința UNCTAD de la Manila, din 1979, ca
și la recenta Conferință UNCTAD de la Belgrad, România a subliniat importanța deo
sebită pe care ar avea-o „respectarea drepturilor fiecărei națiuni de a fi. deplin stăpină pe bogățiile naționale și de a le valorifica în deplină concordanță cu interesele
proprii".

® La congresele partidului, în cuvîntările și expunerile tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost prezentat un vast și coerent program de măsuri menit să asigure
trecerea treptată la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară.
... .. © La sesiunea din 1975 a O.N.U. a fost prezentat documentul: „Poziția României
în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și instaurarea unei
păci trainice în lume" ; de asemenea, la cele două sesiuni speciale consacrate dezar
mării aufost prezentate documente de poziție.
® Istoricele inițiative de pace și dezarmare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
din toamna anului 1981 și primăvara anului 1982, au generat adunări populare, mitin
guri, marșuri de o amploare fără precedent, care au culminat cu Apelul poporului
român, însumînd 18 milioane de semnături, trimis sesiunii speciale a O.N.U.
© La recenta consfătuire de lucru de la Mangalia, tovaj-ășul Nicolae Ceaușescu
a adresat o vibrantă chemare la intensificarea eforturilor popoarelor de pretutindeni
pentru a impune renunțarea la proiectele de amplasare în Europa a noilor rachete
nucleare și retragerea celor existente, pentru asigurarea dreptului suprem al oampnilor la viață, la pace.
© Pornind de la cerința salvgardării păcii, România se pronunță statornic pen
tru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor litigiilor dintre state. Țara.noastră a
inițiat elaborarea în cadrul O.N.U. a „Declarației pentru reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale".

Simbol al unei lumi
a demnității
Actul istoric care a
determinat fundamen
tala transformare a
societății
românești
postbelice, conducind,
pentru prima dată in
milenara . existență a
poporului român, la
împlinirea visului de
libertate socială și na
țională deopotrivă cu
corolarul ei, neatirnarea,. s-a produs, sim
bolic, sub stindardul
marilor idei comuniste,
in cadrul unui vast
proces de eliberare. De
eliberare de sub jugul
fasaist, de eliberare de
sub imperiul secular al
exploatării sociale, de
eliberare de sub me
canismul atitor mașinațîuni politice inter
ne, dar și străine inte
reselor poporului, în
sfîrșit, pe temeiul acestora, de eliberare a
tuturor energiilor cre
atoare ale ■ maselor
largi populare, che
mate de partidul co
munist la marea bătă
lie pașnică pentru con
struirea
unui
nou
destin și a unei noi
lumi.
Sint toate acestea
lucruri știute, care pun
și mai mult in lumină
valoarea de simbol a
sărbătorii noastre na
ționale, solidar și cu
admirație - omagiată petoate meridianele, tocmăi. p'ep.tru '1. rezonanța
excepțională - a origi
nalei -experiențe isto
rice și politice . româ
nești, atît de strîns le
gată de ideea de eli
berare.
\

Pe temelia de granit
a acestei experiențe
s-a afirmat și s-a im
pus, în concertul na
țiunilor lumii con
temporane, prestigiul
României socialiste - deaproape patru decenii
și cu atît mai viu, mai
convingător și mai in
spirat in cei 18 ani care
au trecut de la Con
gresul IX. De cină și
prezența
Republicii
Socialiste România s-a
Dinu SĂRARU

reliefat cu o forță de
reverberație
unanim
recunoscută în întrea
ga geografie politică
actuală.
Și ■ trebuie să spu
nem, cu firească mindrie, că experiența ro
mânească, îmbogățită,
an de an, de practica
originală a construcției
noastre socialiste și
de tezele revoluțio
nare ale conducăto
rului Partidului Comu
nist Român, pe acest
tărim, ca și de practi
ca politicii noastre ex
terne
independente,
și-au aflat, pentru po
porul român și in ace
eași vreme pentru lu
mea întreagă, un stră
lucit reprezentant,, ori
ginal ginditor politic și
mare. , constructor al
diplomației păcii în
șeful statului român,
care s-a identificat atît
de tulburător cu cauza
eliberării naționale și

sociale a popoarelor.
Este un adevăr una
nim
îmbrățișat ' că
pe toate meridianele
Ceaușescu — Roihânia
au devenit sinonime
cu simbolul victoriei
în lupta.de eliberare
națională, și socială și
sint continente întregi
pe care aceste cuvintesimbol iși află nu nu
mai admirativa recu
noaștere, dar și o pil
duitoare rezonanță.
Demnitatea înflăcă- .
rată cu care președin
tele Ceaușescu apără
în cele mai înalte fo
rumuri internaționale
cauza eliberării po
poarelor și a neatîrnării lor, a independenței
și suveranității națio
nale, a politicii de . sine
stătătoare și de res
pect reciproc, cauza
neamestecului în tre
burile altor state, cau
za cooperării și întra
jutorării,
autoritatea
de necontestat a cu
rajului înalt patriotic
și, în aceeași vreme,
nobil internaționalist
cu care șeful statului
român nu ostenește să
pledeze și să convin
gă cu opera sa hotărîtoare — România so
cialistă independentă,
partener de t}ădejde și
inițiator dă soluții îsto-:
rice in ...complicatul,
proces politic mondial,
de azi
constituie r
una din cele mai-juS-l
tificate minării cu care
noi, românii, întîmpinăm sărbătoarea de la
23 August..

Desen de GH. CALARAȘU

Pe toate meridianele, mărturii ale înaltei
prețuiri și considerații
„EMINENT CONDUCĂTOR,
PROMOTOR AL PĂCII"
>

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
eminent conducător al poporului
român, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, desfășoară o amplă
activitate internațională ca militant
pentru pacea lumii".
KIM IR SEN
secretar general al C.C.
al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R.P.D. Coreene

tă de mișcările de eliberare din
Africa și de S.W.A.P.-O. îndeosebi.
Ajutorul material considerabil . pri
mit din partea României â reprezen
tat pentru noi un important sprijin
pentru a continua lupta de elibe
rare națională".
SAM NUJOMA
președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest

„SPRIJINITOR FERM
AL CAUZEI INDEPENDENȚEI"

„Președintele Ceaușescu este un
președinte al cărui prestigiu nu se.
limitează la. dimensiunile țării sale ;
este -o personalitate mondială, a.
: cărei . activitate se identifică cu
„Partidul Comunist Român, gu lupta pentru libertate, .independenvernul, și poporul român, sub con . ță și autodeterminare a tuturor poducerea tovarășului Nicolae . poarelor, pentru, egalitate, între ță
Ceaușescu, au obținut realizări mă rile mari și mici, pentru neinterven
rețe în construcția socialistă .și au ția nici unui stat în treburile inter
adus o contribuție remarcabilă la ne ale altui stat. Oriunde există
apărarea păcii, la cauza progre luptă pentru independență naționa■lă, pentru autodeterminarea unUi
sului omenirii".
popor, președintele Ceaușescu. se
■va găsi, întotdeauna, ca sprijinitor".
HU YAOBANG
secretar general al C.C.
ANDREAS PAPANDREU
al Partidului Comunist Chinez
pr|m-ministru al Republicii: Elene

„CONTRIBUȚII
REMARCABILE
LA CAUZA PĂCII"

_„POZIȚIE APRECIATĂ
DE MIȘCĂRILE
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ”

„Poziția adoptată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de guvernul. și
poporul român a fost permanent
pozitivă și de aceea cald aprecia-

„EXEMPLU SI INSPIRAȚIE
PENTRU LUPTA , NOASTRĂ”
„In numeroase rînduriram expri
mat cuvinte de laudă, la adresa po
porului . român /pentru -bravura, cu
rajul și perseverența’ sa. în timpul
întreigii noastre lupte" pentru' liber-

tat.e și independență noi am ..fost
puternic: inspirați 'și încurajați de
victoria . obținută de poporul român
asupra forțelor imperialiste. Cu di
ferite ocazii am dat .România, drept
exemplu poporului meu, pentru a
demonstra că un popor dotat cu
voința necesară și în deplină uni
tate poate reuși pe deplin în atin
gerea obiectivelor sale".
RO3ERT MUGABE
prim-ministru al Republicii
Zimbabwe

„ILUSTRU LUPTĂTOR
FENTRU ASPIRAȚIILE
DE LIBERTATE"
„Salutîndu-I pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, salutăm cu afecțiune
poporul român prieten, 'care întot
deauna a știut să-și. manifeste cu
hotărîre și fără preget .solidaritatea
sa față de poporul. . .mozambican,
ieri in lupta sa pentru libertate și
independență, astăzi - in aceea
pentru: construirea unei ...noi. socie
tăți, societatea socialistă, in istoria
poporului nostru supt pagini de
neuitat ale valorosului sprijin pe
care personal ni l-a acordat to
varășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul
luptător ., in.ternațiopflj, , conducător
de necontestat și iubiți al „poporului
român, prieten de seamă al' po
porului/mozambican';":,.
•■ •-,
'■ Vi''?
•' '
SAMORA

MOISES ’MACREI

președinte ’.al Partidului
,■
FRELIMO- și al Republicii
Populare Mozambic

In numele imperativului
vital al umanității
Marea sărbătoare ro. . mănească.de la. 23 Au
gust este întlmpinată,
cu sinceră 'bucurie,
pretutindeni in lume,
pentru că minunatele
realizări dobindite de
poporul român — ca
re acum 39 de ani
și-a cucerit bărbătește
dreptul la dezvoltare
pașnică, ridicindu-se
la condiția de popor cu
adevărat liber, stăpin
pe destinele sale, an
grenat cu întreaga sa
energie într-o vastă
operă constructivă —
și-au găsit expresia
intr-o politică externă
activă, de înțelegere și
securitate, de largă
cooperare cu toate ță
rile lumii, cu toate
forțele animate de
ideile cardinale ale pă
cii și progresului.
Tocmai de aceea,
prezența
activă
a
României, a președin
telui său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la
dezbaterea și soluțio
narea,' in spirit pro
fund umanist, a mari
lor probleme ale uma
nității se bucură de o
unanimă
recunoaș
tere și prețuire inter
națională.
în repetate .. rindurî',
și de .la cele mai inăl‘ f te tribune, președin■ tele țării, a arătat,- cu
admirabilă consecven
ța, că .una d'ițn' cele
•' mai grave răspunderi'
și îndatoriri ale guver
nelor,'ale statelor, ale
oamenilor politici față

de propriile lor na
țiuni, față de .cauza ci
vilizației și a culturii
o constituie oprirea
cursei spre prăpastia
distrugerii nucleare, ăpărarea dreptului, su
prem al oamenilor și
popoarelor la pace, la
viață, la existență li
beră • și demnă.
De aci, de la Bucu
rești, din inima țării,
care la 23 August 1944
iși proclama in fața in-

ția politicii externe a
României este -intensi
ficarea eforturilor pen
tru soluționarea pe
cale pașnică a : tuturor
diferendelor
dintre
state, pentru că. așa
cum atît de frumos
și
expresiv
arăta
președintele
Nicolae
Ceaușescu, oricît de
îndelungate, de spi
noase și dificile ar fi,
tratativele sint infinit
preferabile vărsărilor
de singe omenesc, ma
teria cea mai prețioasă
a Universului. Cum să
nu fii mihdru și cum
Alexandru BĂLĂCI
să nu servești cu tot
devotamentul o ase
tregii lumi opțiunile menea concepție și
intensă care
sale fundamentale, vo activitate
promovează
valorile
ința sacră de a trăi in construcției, ale păcii,
demnitate și siguranță, ale cooperării interna
a fost lansat, cu un ționale, ale păstrării și
vast răsunet interna îmbogățirii continue a
țional, APELUL. PEN tot ceea ce a creat mai
TRU PACE, nobilă ex bun geniul omului, su
presie a unei răspun prema creație a na
deri și, permanente
turii 1
griji pentru destinele
Marele adevăr al zi
înseși ale umanității, a lelor noastre și al în
unei vaste și neobosite tregii planete este că
activități pentru tri
apărarea și consolida
umful idealurilor ce
rea păcii constituie
lor mai scumpe ale
primordiala îndatorire
umanității, pentru asi
a tuturor popoarelor
gurarea condițiilor ca
și, în deplină conso
națiunile, toate națiu
nanță cu acest adevăr,
nile planetei, să se vasta activitate la scqdezvolte in. pace și li
ră mondială pentru ianiște, cu încrederea zi* . sigurărea
viitorului
lei de-.mîine,,; în res
pașnic ,al omenirii' în
pect reciproc, in dem
sumează toate- efortu
nitate, independență și
rile poporului: rpinân,
.suveranitate: •
însuflețit de. viziunea
O premisă funda
clară, de umanismul
revoluționar' dl " prementală a păcii și
ședintelui său.
destinderii în concep
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