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UNIRE 1 UNITATEI

„Viața demonstrează că unitatea tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, sub conducerea
partidului comunist, constituie izvorul tuturor victoriilor pe care le
obținem în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, în
apărarea libertății și independenței naționale".
NICOLAE CEAUȘESCU
u vii bătăi de inimi, cu înălțimi de 'gînd și
profunzimi de simțire sărbătorim astăzi cinci
pătrare de veac de cînd zimbrul moldav și
vulturul muntean s-au îngemănat — spre a nu se
mai despărți niciodată - pe aceeași mindră pecete
a țării, așa cum nedespărțiți fuseseră mereu în su
fletul poporului. Unindu-se Moldova cu Muntenia
spre a alcătui, așa cum era drept, așa cum era
firesc, un singur corp politic, adică o singură țară,
România, se împlinea un dor vechi, un dor aprig
in jurul căruia se orinduise, precum în jurul unei
coloane fără de sfîrșit, existența dintotde.auna a
românilor, unirea fiind, deopotrivă, visarea iubită și
raza de lumină și speranță care îi întărise de-a
lungul vremurilor, dîndu-le puteri spre a se ridica
deasupra vitregiilor lor. Se inmănuncheau în-istorica
biruință de la 24 Ianuarie 1859 gîndurf și fapte
fără număr ale unei istorii multimilenare : de la
Burebista străbunul la Decebal-eroul, de la Gelu
martirul la înțeleptul Mircea, de la viforosul Vlad
la Ștefan ce| Mare și Bun, și Viteazul Mihai ; se
înmănuncheau cuvîntul cărturarilor lum.inînd prin
veac și setea de dreptate a iobagilor urmîndu-l pe
Horea, a pandurilor lui Tudor, flacăra inimii .lui
Bălcescu, lancu, Bărnuțiu sau Negri. Ca un,stejar
înalt, cu rădăcini de nesmuls, se înfățișa acum 125
de ani idealul Unirii. De aceea, nu i-au putut opri
mersul nici un fel de potrivnicii, poporul român, sta
tornic în slujba dreptei sale cauze, triumfînd și
așezînd astfel temelii pentru ca alte și alte nă
zuințe vitale, ce-i încălzeau inima, să izbîndească.
Sărbătorim 125 de ani de la înfăptuirea actului
istoric al unirii. Moldovei cu Muntenia într-un mo
ment în care patria se înfățișează mai puternică,
mai mîndră, mai demnă ca oricînd ; într-un mo
ment în care o economie armonioasă, ce se dez
voltă în ritmuri dinamice, face să sporească necon
tenit avuția națională, așezînd astfel un trainic
fundament întăririi independenței și suveranității
naționale ; într-un moment în care osmoza sufle
tească a națiunii își află vie expresie în unica și
nestrămutata sa hotărîre de a da viață grandioase
lor obiective pe care ni le-am propus, în încrede
rea cu care urmează cuvintul partidului, pe secre
tarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cinstim mărețul act de acum 125 de ani, întregit
prin Unirea cea Mare din 1918, cu limpedea con
știință a răspunderii pe care noi, contemporanii
celei mai rodnice epoci a țării, o avem față de cei
ce au apropiat zorii libertății noastre, luptînd și
singerînd din veac in veac. Răspunderea de a înălța
mereu prin muncă harnică, prin gînd curat, prin
simțire înaltă, patria — în demnitate și lumină, dind
viață visului de acum 125 de ani — țara să ne fie
„din flori, floare mai frumoasă și-ntre stele, mîndră
stea". Răspunderea de a întări necontenit unita
tea poporului, de a suda și mai puternic lanțul viu
de inimi ce leagă într-o măreață familie cele peste
22 de milioane de cetățeni ai României, într-o
unică și uriașă inimă, pulsînd în același ritm, stăpînită de același înalt ideal. Răspunderea de a
clădi o țară mai frumoasă, mai mîndră, de a lăsa
urmașilor noștri o patrie pe măsura timpului pe
care-l trăim, încit generațiile care vor veni să poată
spune că la sfîrșit de veac XX aici, pe minunatele
plaiuri ale României socialiste, a trăit, a muncit, a
visat o generație ce și-a înțeles pe deplin menirea,
care a făcut din iubirea de patrie sensul înalt al
întregii sale existențe. O generație pentru care
cuvintele Unire - Unitate, porunca lăsată nouă de
înaintași, două cuvinte care ne stăpînesc inimile
și conștiințele, au însemnat legămîntul solemn de a
asigura mersul necontenit al țării spre culmi tot mai
înalte, spre piscuri de lumină. Așa cum i-a proiec
tat luminosul destin partidul comunist. Așa cum cu
înflăcărare patriotică cheamă poporul să-și fău
rească un viitor demn și înfloritor tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al țării, pe care, printr-o îngemănare simbolică a zilelor, țara îl sărbăto
rește în aceste zile în care cuvintele sacre Unire Unitate clădesc în inimi și conștiințe sentimentul
continuității și al duratei.

C

Gîndind la Unire, mi s-a
impus totdeauna metafora
arborelui uriaș semnificând
poporul român care a locu
it, niciodată strămutat, în
rădăcinat pină la cele mai
adinei straturi geologice,
pămînturile
armonioasei
noastre țări. Gîndind la
Unire, mi s-a relevat tot
deauna minunea omogeni
tății limbii care este expre
sia spiritualității uriașei
sale ființe colective, mi
racol pentru toți filologii,
dar mai ales pentru cei
care o vorbesc în statorni
cia permanenței lor pe a“ceste străvechi pămînturi,
miracol al unității de origi
ne și de existență a unui
popor niciodată despărțit de
formele de relief ori de
ape, cîntate în divina loalternanță în versurile ce
lui mai prețios folclor eu

ropean.
Nedespărțit
de
ape și de munți, nedes
părțit de asupritori și vi
cisitudini vremelnice, în

profunzimea
cugetului și
a simțirii poporului român
a existat, nestinsă nicioda
tă, lumina' cardinală a
ideii
tutelare, a unității
indestructibile de ființă și
de neam.
Nici un uragan trecător,
de la migrațiile tumultuoa
se din trecut ale popu

Parte organică și filon de permanentă înnoire în dinamica societății,
mișcarea revoluționară si 'democra
tică de tineret din România își are
rădăcinile in trecutul îndepărtat al
zbuciumatei noastre istorii, in tradi?
tiile glorioase ale luptei poporului
român pentru* libertate, unitate, in
dependență națională și progres.
Generațiile tinere — prin recepti
vitatea și adeziunea entuziaste la
marile idealuri ale devenirii și dăi
nuirii poporului nostru, prin atitu
dinea lor responsabilă, profund- le
gată de ideile novatoare — s-au do
vedit a fi. de-a lungul multimilena
rei noastre istorii, un puternic fac
tor mobilizator de voințe și cataliza
tor de conștiințe. în cadrul larg al
ascensiunii întregii societăți spre noi
culmi de civilizație materială si spi
rituală.
Așezat la răscruci de furtună și în
calea tuturor răutăților — cum spu
ne cronicarul —. poporul român a
avut dintotdeauna in tineretul său
brațul oțelit pentru apărarea gliei
străbune și mintea veșnic trează pen
tru pătrunderea tot mai adine în
conștiințe a ideii de unitate și inde
pendență. națională.
„înfruntînd greutăți, dind nenumă
rate jertfe — arăta secretarul gene
ral al partidului nostru —. tineretul
a jucat un rol de seamă în lupta îm
potriva asupritorilor, pentru dezrobirea socială, pentru cucerirea și
apărarea independentei și suveranitații naționale".
Participarea activă la progresul
material și spiritual al societății ro
mânești. la amplele mișcări revolu
ționare. progresiste pe plan social și
politic, la lupta pentru unitate si. in
dependentă națională a tării a con
ferit tinerei generații distincția dem
nității și devotamentului. a unor
înalte virtuți morale și patriotice.
Evocînd o
seamă de
momente
privitoare la locul și rolul tineretului în istoria patriei, în amolul proces al transformării revoluționare a
societății, gîndul nostru se îndreap
tă în primul rînd .către fiii minuna,4m
V

ților oameni ai acestui pămînt
către cei mulți, simpli și anonimi —
adevărații făuritori ai bunurilor
materiale și spirituale, către tinere
tul care și-a racordat in orice mo
ment al istoriei propriile aspirații
la cele ale întregului nostru po
por.
Generații după generații, din rân
durile tineretului s-au ridicat exponenții ideilor și idealurilor celor
mai înaintate și mai generoase ale
vremii — ginditori cutezători, căr
turari iluștri profund legați de po-

Nicu CEAUȘESCU
prim-secretar al Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist

mati de profunde sentimente patrio
tice, au devenit cunoscuți cronicari
și savănti. istorici și tribuni ai luptei
pentru reîntregirea national-statală
a României in hotarele vechii Dacii:
Grigore Ureche. Miron Costin. Dimitrie Cantemir. Stolnicul Cantacuzino,
Șincai.
Petru
Maior,
Gheorghe
Gheorghe
Lazăr și multi alții,
adevărati ctitori și precursori ai
renașterii naționale.
începind cu epoca modernă, tine
retul român devine un adevărat fer
ment social-politic, concentrindu-și
eforturile, alături de întregul popor,
asupra rezolvării — pe calea pro
gresului — a • problemelor fun
damentale ale societății românești.
Revoluția română de la 1821. so
cială si națională în aceeași măsură,
condusă de Tudor Vladimirescu.
deschide drumul unei puternice
efervescente insurecționale, anunțind
si pregătind marile acte istorice ale
veacului.
Pe fundalul unor fecunde căutări
și confruntări de idei ale epocii, o
seamă de tineri aderă~cu sincerita
tea și generozitatea virstei la ideile
socialismului utopic, apoi ale socia
lismului științific, pe care și le
însușesc
si
le
răspindesc
în
patrie, exercitind în felul acesta o
puternică înrîurire asupra întregii
gîndiri progresiste românești.
Este astăzi îndeobște atestat că
tînăra generație pașoptistă a cunos
cut și aplicat, în mod creator. la
specificul românesc, substanța idei
care
lor revoluționare, socialiste,
pregăteau prefaceri sociale și poli
tice de structură. Galeria tinerilor
învățați români, adopți ai curentului
revoluționar militant, este reprezen
tată de personalități precum Nicolae
Bălcescu. C.A. Rosetti. Ion HeliadeRădulescu, Cezar Bolliac. Mihail Ko
gălniceanu. Avram lancu, Dimitrie
Bolintineanu, Ion Ghica și
multi
alții.
Astfel, izbucnirea și mersul revo.

por — cu toții dedieîndu-și activi
tatea propășirii patriei, cauzei pro
gresului social. Insușindu-și pe de
plin năzuințele legitime de liberta
te și dreptate socială ale poporului,
tinerii au militat cu ardoare pentru
dezvoltarea mereu ascendentă și în
florirea vieții spirituale și materiale
a patriei, pentru împlinirea aspira
țiilor seculare de unitate și neatîrnare a teritoriului strămoșesc.
Istoria veche, precum și întregul
ev mediu constituie o admirabilă
epopee națională, în care înaintașii
noștri s-au dovedit a fi strajă de
nădejde în calea năvălirilor și a
tendințelor expansioniste ale unor
regate și imperii lipsite de sentimen
tul istoriei. în acele inegale și cum
plite încleștări, oastea domnitorilor
noștri — fie că se numeau Bure
bista. Decebal, Gelu. Basarab. Bog
dan, Mircea, Ștefan, lancu ori Mihai
— legendara oaste a tării număra
sub steagurile sale mii si zeci de mii
de piepturi tinere — zid viu, de
netrecut, in fata căruia s-au plecat
și cele mai vestite armii ale timpului.
Totodată, în istoria spiritualității
românești se înscriu la loc de;
frunte o scrie de tineri care, ani- (Continuare în pag. a IV-a)

MARELUI FIU AL ȚARII
DIN INIMILE ȚĂRII, CINSTIRE!
*

SIMBOLUL ROMÂNIEI
Cunosc bărbați cu umeri de granit
și suflet cald precum o primăvară
ce apărau cu spadele de-argint
istoria la capete de țară.

I
I
I
I
I

Cunoaștem un bărbat cum altul nu-i
ca pîinea într-un lan scăldat de vară,
măsoară-se Unirea-n vîrsta lui,
destinul tot prin el ni se măsoară.

Ridicări țara dimineți pe umeri
cum lacul saltă-și nuferii din ape.
Cum munții semeție dau zăpezii
Voința noastră-i vrerea ce-l încape !
Iar umerii-i sînt parcă însăși forța
ce ține-n gravitație globul blind
sub sceptrul unui zimbru de Moldova
cu vulturii și tricoloru-n gînd.

E sfatu-i bun în orișice lucrare
și-n flacăra mulțimii-i sol prezent,
mereu la fel ca soarele răsare
s-adune din izvoare viu torent.
în pieptu-i stă simbolul demnității,
din inimă-i se adapă porumbei,
prin țara ca un Cîmp al Libertății
dădu lumină noului temei.

Căci pasu-i hotărît cunoaște țara
la fel cum știe omul casa lui,
de-aceea anii-i sînt ca primăvara
tot tineri ca lumina griului.
Cinstindu-I, din iubire românească
din florile de cîmp noi i-am cules
urarea : „La mulți ani să ne trăiască,
sâ ducă țara-ntruna spre progres I”.

Noi, țara fiindcă-o vrem să strălucească,
SIMBOLUL ROMÂNIEI L-AM ALES.
Ionel TECȘA

Unirea — vis suprem, cel mai de preț

Poporu-l făurește-n libertate,
Urmînd partidul, și pe cel ce-i este

Stegar spre comuniste, nalte creste.
luminos adevăr al aparte
nenței comune, naționale
și istorice, de la cronicarii
originilor
literaturii
la

Alexandru BĂLĂCI ------------------------------------ră din uriașul arbore fre
mătător.
Aceia care purtau cu
mîndrie,
singurii
între
toate popoarele neolatine,
numele originii lor au lup
tat totdeauna pentru liber
tate și unire. Cărturarii
acestui popor au scos în
evidență
totdeauna acest

pașoptiștii luptători pen
tru independență și unirea
ponorului.
Sărbătorind cei 125 de.
ani de la Unirea Moldovei
cu Muntenia, să nu uităm
pe făuritorii ei, reprezen
tanții cei mai elevați ai
conștiinței poporului, militanți pentru reînnoirea

î
ț
I
I
I
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Erou al patriei, erou al păcii

Prin care, azi, un viitor măreț

lațiilor pină la imperiile
consolidate de uriașe for
țe opresive, n-a putut să
frîngă nici măcar o ramu

î

v ••

Și drumul spre sublima unitate.

MĂREȚ ACT ISTORIC
------------------------------------

Holul tineretului in istoria patriei,
în amplul proces al transformării revoluționare
a societății pentru edificarea socialismului
si comunismului in România

societății, a unității și a
libertății.
Cine va putea uita vreodată această eroică virstă,
această epocă excepțională
care caracterizează • efer
vescența spirituală a ace
lor ani înscriși într-una
din cele mai luminoase
pagini ale istoriei româ
nești ? Să ne ' amintim
„Dacia literară", fondată
și orientată de spiritul tu
telar a! lui Kogălniceanu,
cu marele ei program de
luptă pentru înfăptuirea
unirii,
idealul permanent
al poporului român. Revis
ta cu titlu emblematic
vrea să fie oglinda circu
lară în care Să se reflecte
întreaga viață a poporului
român, care nu și-a uitat

(Continuare în pag. a IV -a)

Așa cum există în isto
ria unui popor momente
de răspîntie, de mari în
cercări,
cind
întreaga
ființă națională e nevoită
să-și concentreze toate
energiile pentru' a supra
viețui, există perioade
luminoase,
de
culme,
piscuri ale istoriei, în
care ca într-un focar se
adună, se concentrează,
se contopesc și se împli
nesc aspirații de secole,
mari năzuințe colective.
Să rememorăm doar ce
salt uriaș, aproape incre
dibil în condițiile istorice
cunoscute, a însemnat
întiia unire sub Mihai
Voievod, într-o epocă in
care cetățile italiene, de
pildă, se războiau între
ele. Germania era fărîmițată, Europa era departe
de a arăta așa cum va fi.
după constituirea statelor’
naționale.
Prin
acest
mare și definitoriu act,
România demonstra în
fața întregii lumi nu doar
o acțiune extrem de în
drăzneață, ci viziunea le
gitimă. realistă pe care is
toria o va valida peste
mai bine de trei secole.

Să rememorăm apoi cru
cialele acțiuni de la 24 Ia
nuarie 1859 și. apoi, de la
1 Decembrie 1918. fiecare
mareînd pași gigantici în
întruchiparea
, aceluiași
ideal, niciodată stins, al
unității intr-un singur stat
liber și suveran.
Sîntem acei oameni privilegiați care participăm

pliniri firești și legitime
la care au dreptul to,ate
popoarele.
Epoca de după. Con
gresul al IX-lea. de
aproape două decenii, re
prezintă tocmai această
fericită îmbinare a împli
nirii aspirațiilor noastre
ca popor, ca națiune libe
ră, independentă, demnă.

Vasile REBREANU
nu doar ca martori, ci ea
făptuitori ai acelei epoci
în care visurile multise
culare ale unui popor în
treg se întilnesc și prind
ființă.
Poporul român a fost
hărăzit cu vocația luptei
pentru unitatea sa, pentru
independentă,
pentru
dreptate socială și națio
nală. Trebuie spus însă cu
claritate și răspicat
că
niciodată, in toată istoria
lui atît de zbuciumată,
poporul român nu le-a
visat pe acestea în detri
mentul nimănui, ci el
le-a văzut ca niște îm-

și împletirea armonioasă
a acestei politici lăuntri
ce cu lupta pentru reali
zarea acelorași
nobile
deziderate pe plan inter
național.
Emanație a gîndirii
creatoare a președintelui
țării, secretarul
general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. aceas
tă politică se realizează
clipă de clipă, sub ochii
noștri, spre propășirea
noastră ca națiune și spre
creșterea continuă a pres
tigiului nostru în lume.
Pentru că e nevoie de o
corftepție
într-adevăr
nouă, creatoare și foarte

larg cuprinzătoare ca să
te identifici intr-o atît de
mare măsură. în același
timp, cu interesele cele
mai profunde ale propriu
lui popor și cu cerințele
cele mai arzătoare, mai
stringente și mai gene
rale ale umanității în
seși.
Căci
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
este
stimat, prețuit, văzut ca
una din cele mai proemi
nente figuri istorice ale
prezentului, mare mili
tant al
independențe',
erou al păcii și înfrățirii,
nu doar ca promotor și
înfăptuitor al unei epoci
de maximă înflorire a
propriei națiuni.ici și ca
un mare strateg al politi
cii internaționale. ca unul
din cei mai străluciți,
mai activi, mai clarvăză
tori conducători de stat
ce. aduc. în această in
candescentă clipă istorică,
acea viziune realistă, to
nică. încărcată de speran
ță și încredere în forțele
binelui și progresului, ca-

(Continuare
în pag. a IV-a)
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„Victorie remarcabilă a maselor de țărani, meșteșugari, lucrători și tîrgoveți,
a cărturarilor progresiști și patrioți, Unirea Principatelor a reprezentat actul
care a pus bazele statului național român modern".
NICOLAE CEAUSESCU
Celui care se apleacă asupra istoriei românești i se impune cu
forța de netăgăduit a faptelor o realitate - toate marile îm
pliniri care au jalonat mersul înainte al poporului român au fost
rodul luptei sale eroice, al statorniciei cu care, în ciuda oricăror
greutăți, a oricăror vicisitudini, a urmat și a slujit cauza idealu
lui său național. Și tocmai faptul că asemenea împliniri au izvorit din gîndul și simțirea a milioane de oameni, că ele s-au
clădit pe lupta și jertfa lor, le-a conferit trăinicie, le-a făcut să
străbată timpurile, așezîndu-se ca temelie pentru noi înfăptuiri
și mai mărețe. Istorica biruință de la 24 Ianuarie 1859 face și ea
parte din rîndul unor asemenea evenimente, Unirea fiind, așa
cum afirma Mihail Kogălniceanu, „actul energic al întregii na
țiuni române". Fiind, adică, opera proprie a poporului român,
sprijinindu-se pe multe secole de luptă și jertfă, aflindu-și obîrșia
in flacăra celui mai înălțător ideal - acela ca toți românii să
fie împreună, să fie în aceeași țară. •

„Națiunea - o singură voce"
ct energic" deoarece Unirea s-a înfăptuit prin
lupta dirză a poporului
cu potrivnicii acesteia.
Puțini la număr, cei dinlăuntrul
țării, dar tari prin mărimea averilor lor, prin întinderea mo
șiilor lor și, mai ales, prin spri
jinul
marilor
imperii ostile
Unirii, cărora actul Unirii le
stinjenea proiectele anexioniste
în sud-estul european. De aceea,
asemenea puteri asigurau că
Unirea se va face „numai trecînd peste
trupul lor". Uitau
insă că un ideal atunci cind
cuprinde milioane de inimi și
conștiințe, cind de împlinirea
lui sint legate doruri adinei și
speranțe fierbinți, devine de ne
învins.
Act al „întregii națiuni ronțâne"
a fost Unirea, pentru că in ‘Mol
dova, așa ciim spunea în 1856 același Mihail Kogălniceanu. „in
afară de cîțiva candidați la dom
nie sau la căimăcămie națiunea
este pentru Unire (...) în ceea ce
privește unirea nu există decit o
singură voce". Pentru că și în
Muntenia, cum remarca luptă
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torul unionist Ion Bălăceanu,
„Unirea Principatelor este o do
rință unanimă și va fi dificil să
se renunțe la ea fără vărsare de
singe." Și pentru că și peste
Carpați e.venimentele din Mol
dova și Muntenia erau trăite cu
o intensitate cel
puțin egală,
cum o arăta o scrisoare către
generalul Magheru a transilvă
neanului Dionisie Pop Marțian
din 1857 : „Speranța nici cind
nu m-a părăsit și conștiința
dreptății cauzei române nu m-a
vacilat ; dar ca atitea împreju
rări favorabile ca din cer să
cadă in favoarea ei, chiar în acest moment decisiv, iți mărtu
risesc că nici ca optimist nu
mi-am putut apromite". Osmoză
constatată chiar de un repre
zentant al Porții otomane, Sadyk-pașa, care în același an,
1857, nota : „Cu Unirea celor
două Principate ei (românii —
n.n.), se autorizează să vrea unirea tuturor românilor, o li
bertate și o independență com
pletă și un rang de egalitate
printre puterile europene".

„Unirea este deja făcută
în sufletele noastre"
eea ce simțea atunci,
ceea ce gîndea atunci, într-o impresionantă identi
tate, întreg poporul ro
mân nu era fructul unei con
juncturi, ci rodul a nenumăra
te veacuri de lucrare a poporu
lui român asupra lui însuși. Cu
dreptate ,s-a spus că pentru
unire, românii se pregătiseră
prin întreaga lor istorie — mar
toră a eforturilor lor permanen
te, a luptei lor, necurmate, pen
tru a trăi liberi și uniți într-o
țară liberă și unită. Marii lor
voievozi își făcuseră din acest
țel „visarea iubită1', .după spu
sele lui Bălcescu. Cărturarii o
îmbrățișaseră cu întreaga ardoa
re a sufletului lor, dăruindu-și
zăbava lor asupra paginii ma
nuscrise sau tipărite „întregului
rod românesc". Mulțimile o ocro
tiseră mereu, ca pe o comoară
de preț, în calda lor inimă. De
aceea, ideea unirii era tare. Și
mai era tare fiindcă era dreap
tă, moldovenii, transilvănenii,
muntenii fiind fiii aceluiași po
por „dintr-o fîntînă
izvorit".
Sau, cum spunea într-o remar
cabilă scrisoare, în anul 1856,
luptătorul pentru unire Dimitrie
Brătianu :
„Noi
vrem
Unirea pentru că noi sintem un
același popor, omogen, identic
cum nici un alt popor nu este,
pentru că noi avem aceleași origini, același nume, aceeași
limbă, aceeași religie, aceleași
tradiții, aceeași istorie, aceeași
civilizație, aceleași moravuri, aceleași instituții, aceleași legi și
obiceiuri, aceleași reglemen
tări
administrative,
aceleași
tendințe, aceleași aspirații, ace
leași temeri și aceleași speranțe,
aceleași interese și aceleași ne
voi de împlinit ; pentru că este
mai puțină diferență intre cele
două Principate decit între două
comitate din Anglia, două de
partamente din' Franța și două
orașe din Turcia ; pentru că nici
o barieră naturală, nici un semn
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vizibil nu le desparte ; pentru
că totul ne apropie și nimic nu
ne desparte, in afară dacă aceasta nu este reaua voință a acelor care doresc să ne vadă
dezbinați și slabi pentru a face
din țările noastre o trambulină
pentru cucerirea Imperiului otoman. Dacă aceste motive ar
părea încă vagi, insuficiente voi
adăuga1: Noi vrem Unirea... pen
tru a da guvernării acea stabi
litate pe care o cere astăzi sis
temul politic al Europei și îm
prejurările speciale in care
se găsesc Principatele ; pentru a
sustrage țările noastre convulsii
lor și intrigilor străinilor care
provocau alegerile de domni și
care puteau deveni cauza pier
derii noastre, cum au fost ele
întotdeauna aceea a nefericiri
lor noastre".
Să adăugăm la asemenea con
siderații alte și alte rațiuni care
pledau pentru înfăptuirea Uni
rii ; concentrarea, înmănuncherea energiilor românești erau
socotite cu dreptate temelia pe
care avea să rodească cu înze
cit folos efortul poporului de a
înzestra țara cu instituții mo
derne, de a realiza reforme în
delung așteptate, de a făuri ță
rii un loc de cinste, de pres
tigiu, așa precum merita, in și
ragul statelor lumii. Dar mai
era. alături de toate acestea și de
altele încă, un adevăr ce se im
pusese conștiințelor. Se spunea,
așadar, în scrisoarea citată mai
sus : „Noi vrem Unirea mai ales
pentru că ea este deja făcută
in spiritele noastre, pentru că
noi avem conștiința destinului
nostru comun și a misiunii
noastre identice ; pentru că noi
simțim în noi un singur și ace
lași suflet (...). Cu alte cuvinte,
noi o vrem pentru că noi avem
nevoie de liniște pentru a face
să rodească în interesul nostru,
ca și al celui al umanității, re
sursele noastre morale și mate
riale".

„Nu e un român care să nu vrea
a se realiza o Românie
tare și unită“
cestea erau isimțămintele
ce stăpineau inimile și
care făcuaern
făcuseră ca încă de
demult Milcovul să nu
mai fie socotit un hotar despăr
țitor, după cum nici Carpații nu
mai erau socotiți un lanț care
strînge, ci un brîu care încinge
pămintul românesc. Acestea erau gindurile care stăpineau'cu
getele. Că acesta era adevărul
o spuneau și vorbele lui Ion Heliade Rădulescu : „nu e un rp-

A

proprietari de pămint sint astfel
sfătuiți să nu se inscrie in liste
le electorale întrucît guvernul
urmărea prin aceasta- să afle cu
exactitate cite fălcii de pămint
are fiecare, spre a pune o dare
pe fiecare dintre acestea. Emi
sari guvernamentali sint trimiși
la sate promițînd țăranilor că
dacă vor vota împotriva- Unirii
vor fi scăpati de ..boieresc" și
vor fi împroprietăriți. Aceiași
năimiți fluturau prin fața ochi-

-

Fălciuîui, ai Putnei și Neamțu
lui, ai Fălticenilor și Romanului.
Așa cum simțeau și locuitorii
Munteniei. ,',Bucureștii — scria
luptătorul unionist Grigore Ioranu — s-au țesut de comitete
ce sint dirijate de comitetul
central (al Unirii — n.n.). Ace
lași lucru s-a făcut mai prin
toate districtele". Tocmai efer
vescența politică ce cuprinsese
și aici țara il făcea pe un mar
tor ocular să scrie câ „s-ar cre
de că se apropie revoluția de la
1848".
Fără îndoială că momentul de
vîrf al confruntării dintre popor
și forțele reacționare aflate în
slujba intereselor străine s-a pe
trecut in lunile în care s-au al
cătuit listele electorale și s-au
desfășurat alegerile pentru Adu
narea ad-hoc a Moldovei. Inspi
rat de Godel-Lannoy. consulul
habsburg la Iași, guvernul cai-

ta de la Galați guvernului din
Iași că „țăranii din ocolul Pru
tului voiau să vină la Galați să
spună că ei vor Unirea și că toți
vreau să fie deputați". în fata
atitudinii hotărite a populației
moldovene, înșiși protectorii din
afară ai caimacamului sint obli
gați să anuleze alegerile măslui
te și să organizeze altă consul
tare electorală liberă de orice
ingerințe. Noile alegeri din Mol-,
dova, ca și cele din Muntenia)
au constituit un strălucit triumf
al poporului, aleșii săi fiind în
copleșitoarea lor majoritate re
prezentanți autentici ai voinței
sale de unire. Așa cum nota un
observator străin, alegerile din
au
constituit
„o
Moldova
dezmințire solemnă" dată marilor puteri antiunioniste „care
pretindeau că țara era separatistă și că noile alegeri nu vor
schimba cu nimic rezultatele ca
ii .

„Cuza-vodă și Moș Ion Roată". Pictură de D. Stoica (stingă).
Țăranii — pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei (dreapta)

mân care să nu arză in sufletul
său a se realiza odată o Româ
nie tare și unită". Flacăra aces
tui ideal ardea intr-adevăr in
inima țăranilor — care, precum
ciăcașii de pe moșia DeleștiVaslui, au făcut legămînt scris
„că vor ține cu cea mai mare
scumpătate la unire", a lucrăto
rilor, micilor proprietari, mese
riași și neguțători, a cărturarilor
luminați și patrioți. împotriva
acestei opinii' generale încercau
să se ridice caimacamii numiți
de Imperiul otoman în Moldova
— Balș. și Vogoride — ambițiile
de mărire personală, teama de
înnoirile pe care le anunța Uni
rea determinîndu-i să se pună
în slujba unor interese străine
țării. Unul dintre aceștia', Vogo
ride, declara cu cinism că Im
periul habsburgic și cel otoman
„vor să ia cărbunii aprinși cu
mîinile mele", semn limpede că
în-seși puterile ostile Unirii înțe
legeau că lupta împotriva lar
gului curent popular unionist
era extrem de dificilă. Cu toate
acestea, cei doi caimacami din
Moldova, sistematic impulsio
nați din afară, desfășoară o in
tensă campanie antiunionistă.
Prefecții județelor sint numiți
dintre oamenii cunoscuți pentru
vederile lor antiunioniste. au loc
masive înlocuiri ale funcționari
lor și ale membrilor tribunalelor
după aceleași criterii. O susținută
prigoană se pornește împotriva
militanților unioniști; comitetele
unioniste care împînziseră țara
sint desființate, proclamațiile și
manifestele lor urmărite pretu
tindeni și confiscate, presa unio
nistă — interzisă. Prin amenin
țări, zvonuri, calomnii, promi
siuni se încearcă a se semăna
derută, neîncredere, îndoială, a
fringe elanul, abnegația, avîntul generos al poporului. Țăranii

lor populației primejdia unei macamului Vogoride — numit
noi ocupații militare a Principa de contemporani „ministerul
telor in caz că locuitorii ei se Gddel" — înlătură din liste cele
pronunțau pentru Unire. „Is mai multe dihtre numele uniopravnicul de Roman — scria D.A. niștilor, iar pe alții refuză să-i
Sturdza lui Constantin Hurmu- înscrie. Un protest general se
zachi la 10/22 martie 1857 — au ridică de pe întreg cuprinsul
spus dinaintea a mai multora și Moldovei ; petiții individuale si
au încredințat că e știre oficia ’colective, considerând că, așa
lă -că la București, declarin- cum se scria intr-o astfel de ce
du-se mai toți pentru Unire au rere, la alcătuirea listelor „a
venit turcii in țară și au ocupat prezidat o vigheată ră voință",
tirgurile cele principale»; că demască abuzurile și ingerințele
unlștii din Valahiea au răsculat grosolane ale autorităților. Un
proprietarii în contra țăranilor protest semnat de 6 000 de ale
și că aici (în Moldova — n.n.) gători, alții decit țăranii —
sint gata a intra turcii și a re scria, în iulie 1857, I. Bălăceanu
veni austriacii dacă s-ar mai lui Ion Ghica — a fost remis
Vorbi de Unire".
reprezentanților marilor puteri.
Trimiși ai guvernului, însoțiți Alte 6 județe moldovene sint in
de jandarmi, străbat orașele și curs de a semna un act asemă
satele încercind să adune iscă nător. în aceeași lună se rapor
lituri întărite cu pecețile comu
nelor pe petiții antiunioniste.
Dar răspunsul celor mai dîrji
dintre țărani este că „preferă
a li se ridica mai bine viața
decit a iscăli". Meseriașii, micii
neguțători, micii proprietari nu
se lasă nici ei ademeniți și nici
înspăimintați, fiipd elocvente
în acest sens faptele povestite
de D, A. Sturdza într-o scri
ăcîndu-și cunoscute opsoare din 6/18 mai 1857 către
același Constantin Hurmuzachi :
țiunile-i categorice, țara
„La Roman ispravnicul au che
întreagă aștepta hotărârile
areopagului european în
mat pe starostele de negustori,
Chirica, și i-au făgăduit 25 de trunit iarăși la Paris in vara lui
bețe dacă va mai fi pentru 1858. Mințile clarvăzătoare înțe
Unire. Chirica i-au răspuns că legeau însă că rolul hotărâtor în
nici de 50 de bețe nu moare împlinirea dreptelor lor năzuin
omul și că pentru Unire cu țe trebuie să-1 aibă în continua
bucurie vă primi cit mai multe. re poporul. „Noi — scria Mihail
Oamenii au prins curaj și pre Kogălniceanu la începutul anu
siunea din partea cirmuirii îi în lui 1858 — am închis lucrările
tărește încă mai tare in dorința noastre ca divanuri, însă sar
și vroința lor. Burchi și Istrati cina noastră ca patrioți de-abia
(doi antiunioniști — n.n.) au acum începe, căci eu nu aștept
vrut să facă comitet de neunire nimic de la Comisiune. Con
la Bacău,' însă au fost fugăriți gresul nu va face mai mult,
dacă noi vom rămîne cu brațele
de acolo".
încrucișate". Gindurile marelui
om politic aveau să fie pe de
plin confirmate de desfășurarea
evenimentelor. Căci, Convenția
încheiată la Paris in august 1858
intre cele 7 puteri ale Europei,
consacrind de jure principiul
unirii, îl realiza in fapt doar pe
cuget și, dezbătind cu mare jumătate, pășiri nd două admi
cumpănire asupra tuturor îm nistrații separate : doi domni,
prejurărilor noastre politice, toți două guverne, două parlamente.
ne-am hotărit din suflet pentru Românii au înțeles că lor le re
Unirea Principatelor și iarăși vine îndatorirea de a face pașii
pentru Unirea Principatelor ! trebuincioși' pentru a ajunge la
Dorim această unire din sufletul împlinirea dezideratului național.
nostru și o întărim". Așa cum Sint semnificative pentru starea
scriseseră și locuitorii Dorohoiu- generală de spirit cuvintele a
lui, ai Botoșanilor, ai Tutovei și doi dintre luptătorii pentru uni

„In numele unui viitor mai bun“
e vede că cei doi uitase
ră că nu cu multe luni
in urmă locuitorii Bacău
lui, într-o însuflețită adunare, adoptaseră o moțiune
în care scriau că dorul lor cel
mai fierbinte era Unirea : „Ve
nind vremea a vorbi și noi pen
tru binele țării noastre, a ne
arăta dorințele unui viitor mai
bun, ne-am strins acum intr-un
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tor dinții". împlinind voința
populară, cele două Adunări
ad-hoc au adoptat hotăriri de
mare însemnătate privind viito
rul națiunii, declarind că „do
rința cea mai generală", „fireas
că, legiuită și neapărată" a în
tregului popor era unirea celor
două țări române într-un singur
stat cu numele de România.
Prin această amplă încordare
de energii, intr-un moment hotărîtor al luptei pentru unire,
poporul român a dovedit lumii
că acesta era marele său ideal,
că în unire el vedea chezășia
progresului și propășirii sale,
calea care avea să-l ducă la în
făptuirea altor mărețe idealuri :
libertatea și independența na
țională.

„Să nu avem înaintea ochilor
decit interesele țării întregi"
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re, moldoveanul Dimitrie Rallet
și munteanul Vasile Boerescu.
Spunea cel dinții : „Să ne orga
nizăm in liniște, dezvăluindu-ne
resursele materiale și morale.
Acum e timpul să statornicim
unirea dintre, noi, ca să putem
ajunge la cealaltă". Iar cel de-al
doilea afirma : „De noi depinde,
in fine, a ști să ajungem la
Unire, la acest drept al nostru,
la această consecuență a autono
miei noastre, la realizarea aces
tei idei ce s-a împlintat atit de
tare in spiritul a tot ce e ro
mân".
Cursul
evenimentelor
avea să arate că românii au
știut să afle calea care a dus la
ținta dorită.
Astfel, după ce la 5 ianuarie
1859, Adunarea electivă a Mol
dovei a ales ca domn al acesteia
pe Alexandru Ioan Cuza, la 24
Ianuarie 1859 Adunarea electivă
a Munteniei a proclamat la rîndu-i domn pe alesul Moldovei.
Biruința se datora, întreagă,
maselor populare, oamenilor po
litici patrioți, care, avind un
puternic temei în hotărirea po
porului dc a aduce la cîrma țării
un domn pe măsura vremurilor
pe care le străbatea țara, au găsit
soluția dublei alegeri a lui Cuza.
într-adevăr, zeci de mii de oa
meni — țărani, lucrători, mese

riași, tîrgoveți. intelectuali — noastre a tuturor. Că pentru noi,
s-au adunat in zilele ,de 22, 23, românii țărani de am votat și
24 ianuarie 1859 pe Dealul Mi stăruim acum a nu intra în cer
tropoliei spre a impune alesul cetarea trebilor din năuntrul
lor, al vrerilor lor de înnoire, țării nu este nepătrundere de
de schimbare a vechilor , rindu- ceea ce facem, nici temere că
ieli. Dăduseră urmare îndemnu vom pierde noi, țăranii, vreun
rilor ziarului „Românul" : „Con folos al nostru in parte, ci este
jurăm, dar, în numele a sute de numai via simțire ca nu cumva
ani de suferințe și de chinuri, să se vatăme autonomia țării
în numele acelui ocean de la- prin noi înșine". Se dovedeau
crămi de durere și de rușine ce încă o dată prin asemenea cu
izvorăște fără curmare de sute vinte și fapte că ele, mulțimile
de ani din ochii nației, ca fie fără număr, ale truditorilor
care cetățean în parte-i și toti ogoarelor, minelor, atelierelor
împreună să vegheze asupra erau cu adevărat „temelia ca
curselor întinse. (...). Români, sei". că în inimile lor își săpase
veghere, inimă și înțelepciune". făgaș adine dragostea de țară,
Dar mai ales dădeau urmare în de neam, de glie. Așa cum ace
demnurilor adine gravate în ini lași lucru l-a dovedit prezența
ma lor. a mulțimilor, in care nu lor atunci în acel ianuarie hotăera atunci
decit un
singur ritor pe Dealul Mitropoliei unde
cuvînt, cum il rostise atit de se decidea asupra viitorului na
frumos, de la tribuna Adunării țiunii, atitudinea dirză pentru a
ad-hoc moldovene, Mihail Ko- impune la cirma țării un domn
gălnieeaau : „Inima' poporului popular. Iar atunci când din bra
nu inșală niciodată. Să ascultăm, țele lor muncite s-a alcătuit in
fraților,' inima poporului nostru; București cea mai mîndră „Horă
să ascultăm glasul și interesul a Unirii" pe care o văzuse pină
nației noastre care ne strigă atunci pămintul românesc, în
neîncetat : Unire și Unire !“. i inimile lor se întărea speranța
îndemnuri din care izvorise tul într-un viitor mai bun. Sau
burătorul discurs al deputatului cum scriau sătenii din Comățăran de Olt, Constantin Tănase, nești — Bacău în același an,
rostit in Adunarea ad-hoc a 1859 : „Toți asuprițiî de felul
Munteniei : „Dacă noi n-am nostru cred că cu înălțarea unui
deschis gura spre a arăta omo- domn pe două țări române,
ritoarea noastră împilare, care astăzi s-au schimbat și tot sis
este totdeodată si rana dinlă temul trecutului și au murit
untrul Țării Românești, pricina toate relele din țară. Așa cre
a fost că am impins în fundul dem, (...), și așa crede tot po
inimilor noastre orice chin al porul". Iar crezînd astfel tot po
clasei noastre, ca să nu avem porul, se așeza trainică temelie
înaintea ochitor noștri decit su Unirii Înfăptuite atunci. Putea
ferințele tării întregi. Că din a- deci cu îndreptățire să scrie
ceastă tăcere a noastră insă să D. A. Sturdza : „Toți românii
nu voiască nimenea a înțelege din cele două Principate se vor
că noi sintem mulțumiți cu cea lăsa mai curind tăiați în bucăți
de astăzi stare a noastră din decit să revie la vechea stare
năuntru. Că noi mai nainte de de lucruri. Cuza este personifi
toate cugetăm acum cu neclin carea marei idei și nu vom da
tită îngrijire, ca și dumneavoas nimănui dreptul să discute nu
tră toți, la apărarea autonomiei mirea lui".

„Unirea și Libertatea-doi munți
mai tari decît Carpații"
egitime erau speranțele
puse de popor in Unire.
Căci ea a deschis un
făgaș nou istoriei sale, în
perioada care a- urmat țara
înaintînd cu pași mari spre pro
gres și propășire, împlinind alte
năzuințe supreme : independen
ta deplină și făurirea statului
național unitar. După „evapora
rea" Milcovului, la „căldura pu
ternicului dor național", cum
scria Bogdan Petriceicu Hașdeu,
independența și,unirea deplină
deveniseră țelurile ce concen
trau toate eforturile, toate stră
duințele românilor.. Se împli
neau prezicerile reprezentantu
lui diplomatic al Austriei la
Constantinopol : „românii uniți
vor considera suzeranitatea Por
ții o rușine și o nedreptate și
vor socoti țara lor prea mică,
vor aspira la un stat indepen
dent". imperiul habsburgic —
conchidea diplomatul vienez —
„va fi amenințat pină în mădu
va oaselor". Statornicia români
lor pentru realizarea Unirii și
obținerea Independenței dove
deau că, așa cum s-a spus in
epocă, „Unirea și Libertatea
erau doi munți mai tari decit
granițele Carpenilor".
18 ani după Unirea Principa
telor, România iși va proclama
Independența de stat, pecetluind-o cu sîngele a zece mii
dintre fiii săi pe fronturile răz
boiului neatîrnării. Iar partici
parea românilor din teritoriile
aflate încă sub dominația străi
nă la Războiul Independenței arâta nu numai că ei socoteau
„cauza ostașului român", a do
robanților și călărașilor ce singerau la sudul Dunării ca pe
propria lor cauză, ci și că înde
plinirea țelului nu era. nu pu
tea fi prea departe. Un raport
al comitelui suprem al comi
tatului Turda-Arieș din acel an
de glorie și eroism, 1877, dezvă
luia această realitate: „Românii
din Transilvania, după procla
marea independenței României,
jubilează, sperînd și crezînd că
în viitorul apropiat regatul
României va fi întemeiat, iar

L

poporul român este convins că
unirea Transilvaniei cu regatul
român este numai o chestiune
de timp". într-adevăr. la patru
decenii de la rostirea acestor
cuvinte, unirea cu Transilvania
devenea realitate, înscriindu-se
ca un fapt împlinit in cartea
veacurilor. Se adevereau cuvin
tele lui Bolintineanu scrise in
ianuarie 1859: „Din înălțimea zi
lei de astăzi se vede marele vii
tor al țării". încă o dată triumfa
dreptatea istoriei, legitima nă
zuință a unui popor de a trăi
unit in cadrele aceluiași stat. Ca
și Unirea Principatelor. „Unirea
cea Mare" era rodul luptei și
voinței nestrămutate a poporu
lui, fiind decisă prin fapta sa
proprie. Ca și Unirea Principa
telor din 1859, și „Unirea cea
Mare" a fost încununarea unei
îndelungate istorii și deopotrivă
un început de drum. Așa a soco
tit-o poporul, forțele progresiste
și in primul rind Partidul Co
munist Român, făurit la scurtă
vreme după aceea. Partidul a
chemat ca în țara nouă liberta
tea și unitatea națională să fie
întregite prin libertatea și drep
tatea socială, a organizat și mo
bilizat puterile poporului spre a
întemeia pe pămintul românesc
„Dacia muncitorului și țăranu
lui" proclamată încă in veacul
trecut de mișcarea noastră so
cialistă, a condus poporul la
victorie, prin înlăturarea vechii
orinduiri și instaurarea orînduirii socialiste. Dînd, prin aceasta,
un nou și trainic temei inseși
unității noastre de azi. gindurilor și faptei întregului popor,
care strins unit in jurul partidu
lui, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aduce în cununa de înfăptuiri a
patriei noi și impresionante rea
lizări. împlinind, prin aceasta;,
visul atitor generații : o Româ
nie socialistă, puternică și dem
nă, o Românie socialistă unită
și înfloritoare, o Românie so
cialistă prețuită si respectată de
toate popoarele lumii.

Silviu ACHIM
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Se cuvine astăzi, în această zi festivă - așa cum, dealtfel,
se cuvine în toate zilele vieții noastre - să ne gindim la te
melia temeliilor tuturor izbinzilor poporului român, la ceea ce,
de-a lungul veacurilor, se arată a fi însuși sigiliul ce distinge
și definește națiunea noastră, în timp de glorie, ca și în timp
de restriște, oricind : unirea, unitatea. 24 Ianuarie, 1 Decem
brie, zile inalte în calendarul secolelor române, sint, în fapt,
puncte în care gravitația timpului concentrează mase puternice
de gindire, simțire și acțiune patriotică ; aceste superbe zile
de sărbătoare își iradiază semnificațiile peste toate celelalte,
revărsîndu-și culorile tari in cuprinsul întregului an. Unirea, așa
cum poporul întreg a înfăptuit-o, este prezența dominantă a
vieții noastre.
Acestor zile făuritoare de istorie li s-au adăugat numeroase
alte mari evenimente care au marcat eroicul drum de lupte și
izbinzi al poporului român, au venit să întărească lucrarea înain
tașilor. in amplul proces de edificare a noii orinduiri deschis
de revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din august 1944 s-au consolidat și au 'căpă
tat dimensiuni superioare unirea și unitatea tuturor fiilor aces
tui pămint ; astăzi, România este cu adevărat independentă și
suverană, unitatea întregului popor este o uriașă forță motrice
a societății. Așa cum arăta $• cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „,n condițiile socialismului s-au
asigurat consolidarea și creșterea fără precedent a forței sta
tului nostru național unitar, realizarea adevăratei unități so
ciale și politice a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, a întregului nostru popor, pe baza acelorași in
terese și aspirații supreme, a dreptului de a fi pe deplin stăpîn
pe destinele sale, de a-și făuri în mod conștient viitorul liber,
socialist și comunist".
Strîngîndu-și rîndurile ca un singur om în jurul centrului vi
tal al națiunii noastre, Partidul Comunist Român, al celui care
intruchipează cele mai fierbinți năzuințe ale poporului, condu
cătorul temerar si înțelept al ascensiunii noastre neîntrerupte,
tovarășul NICOLÂE CEAUȘESCU, ne manifestăm întreaga noas
tră voință de a munci și a lupta pentru binele și înflorirea pa
triei, pentru independența și suveranitatea ei, pentru măre
ția ei.
Avem conștiința limpede - muncitori, țărani, și intelectuali,
români, maghiari, germani și de alte naționalități, bărbați și
femei, tineri și vîrstnici - că numai uniți, numai animați de
aceleași țeluri, avînd cu toții același înalt ideal comunist, vom
înfăptui marile obiective la îndeplinirea cărora ne cheamă parti
dul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

decenii de activitate revoluțio
nară și a zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. ii
adresăm din toată inima. îm
preună cu întregul popor, oma
giul nostru profund.
urările
noastre cele mai fierbinți. Pre
zenta sa a fost, de fiecare dată,
prilejul celor mai vibrante ma
nifestări de unitate, de adeziune
înflăcărată la politica partidului.
întreprinderea
timișoreană
este doar unul dintre sutele și
miile de locuri de muncă unde
secretarul general al partidului,
prin prezenta sa. prin exami
narea atentă,, la fața locului, a
problemelor dezvoltării,
prin
gîndirea sa cutezătoare și pre
țioasele sale indicații, ii dina
mizează pe cei ce muncesc, dâ
noi și ample dimensiuni spiri
tului revoluționar în activitatea
practică. Cuvintele „unitatea de
neclintit in jurul partidului, al
tovarășului Nicolae Ceaușescu''5

devenit o puternică forță mate
rială. Drumul parcurs de atunci
și pină astăzi, ascensiunea pe
toate planurile vieții spirituale
și materiale sint, totodată, dru
mul dezvoltării și întăririi uni
tății noastre.
— Concret : ce realități aveți
în vedere ? Care sint „parame
trii" acestui proces despre caire
■vorbiți ?
— Ca întreaga economie, și
întreprinderea noastră a cunos
cut o dezvoltare spectaculoasă
in anii care au urmat după isto
ricul Congres al IX-lea al parti
dului. Dezvoltarea s-a făcut „in
mers" și fiecare nouă problemă
pe care a ridicat-o a pus din plin
la încercare competența, dărui
rea, voința colectivului ; iar re
zolvarea ei cu succes, presupunînd o participare pjenară, a dat
și un spor de substanță unității
noastre, a sudat și ,mai puternic
întregul colectiv, a întărit spi

ță. Gloriosul Congres al IX-lea
litate palpabilă. Egalitatea în
ai .partidului a pus bazele unui
cepe cu dreptul la muncă ; cu
proces revoluționar de însemnă asigurarea bazei economice pen
tru dezvoltarea armonioasă a
tate istorică : participarea între
gului popor la elaborarea și în tuturor ' zonelor și localităților
țării ; cu posibilitatea pentru
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului, la conducerea toți fiii . patriei, fără deosebire
de naționalitate, de a-.și afirma
societății.
— Eu, o simplă țărancă din multilateral personalitatea. Lim.
ba unică a muncii pentru înflo
Cimpia Română — i-a declarat
cooperatoarea Păuna Dolocan, rirea României este cea în care
din Dobrotești, județul Teleor ne exprimăm zi de zi voința de
a fi mereu mai uniți în jurul
man, corespondentului „Scînteii"
Stan Ștefan — sint membră in partidului, al secretarului său
Consiliul Național al Agricultu general.
După Congresul al IX-lea,
rii. Sint membră și în consiliul
harghitene. ca și
de conducere al cooperativei meleagurile
alte județe odinioară rămase în
noastre, și în consiliul județean
al agriculturii. Se înțelege că-mi urmă, au cunoscut o înflorire
îndeplinesc mandatul nu doar care vorbește cu putere despre
spunîndu-mi părerea la ședințe justețea și înțelepciunea politi
și notînd ; chibzuim, dezbatem, cii naționale a partidului. Iată,
hotărîm, apoi „votăm" prin numai în comuna noastră, una
ca atîtea altele, s-au
înnoit
muncă, pairticipînd cu toate pu
peste două mii de case, s-au
terile la infăptuirea a ceea ce
am hotărit cu toții, in deplină înălțat zece blocuri, magazine.

UNIȚI în înfăptuirea celor mai
înalte idealuri din istoria patriei
n mijlociți lor,

privind

I in ochii lor limpezi, as

ii cultînd

glasurile lor cris
taline, cintecele și poe
ziile în care vibrează cu
vinte supreme ale limbii ro
mâne : Patria, Tricolorul. Unirea, Partidul, Ceaușescu —
te gîndești la timpii istoriei ro
mânilor, la curgerea veacuri
lor în care aici, de o parte și de
alta a Milcovului. de o parte și
de alta a Carpaților, s-a înăl
țat dreaptă, in veci nestinsă,
marea torță a unirii neamului.
Una
dintre
generațiile
de
miine iat-o azi aici, în fața
noastră, celebrînd cu emoție
clipe de seamă din istoria po
porului român. Sint
pionierii
de la Școala generală 174 din
București, care s-au
întîlnit
pentru a sărbători prin cintece
și poezii unirea și unitatea po
porului român. în mijlocul lor,
impărtășindu-le emoția,
scrii
torul Ion Lăncrănjan. Toate
cintecele
și versurile,
toate
vorbele pe care pionierii le
rostesc cu înfiorare dau chip
acestei supreme realități :
unirea. Auzim numele lui Burebista și Decebal, ale lui Ho
rea și Iancu, ale lui Bălceseu
și Cuza. Țara își recitește is
toria, se înfățișează sufletelor
noastre in frumusețea ei mile
nară, in măreția ei de pămint
al românilor, pentru veșnicie
unit.
— Evenimentele, datele is

torice de mare importanță —
le-a spus copiilor Ion Lăn
crănjan — cunosc in timp o
creștere sau o descreștere a în
semnătății lor. Unele dintre
ele își subțiază de tot impor
tanța cu prilejul unor aseme
nea cerneri inevitabile și im
placabile. Altele însă ies „în
tărite". însemnătatea lor crescind și sporind mereu, cu fie
care an ce trece, cu fiecare
deceniu. Unirea românilor face
parte din evenimentele de acest
fel. Vor trece anii, secole vor
trece, ape vor curge în ve
chile lor albii, valuri vor bate
in știrici, sțînci se vor roade și
se vor prăbuși în. valuri, im
perii se vor destrăma, multe se
vor preschimba în lume — dar
ceea ce a săvîrșit poporul ro
mân, masele populare, au vi
sat. și au înfăptuit cei mai lu
minați oameni politici ai vre
mii. săvîrșit și înfăptuit rămîne, pentru veacul acesta și
pentru celelalte veacuri, în
fața cărora am stat și stăm
strîns uniți, iată, cu fruntea
sus. Nu trebuie să uităm nici
o clipă că am moștenit, de la
celelalte generații de patrioți și
de luptători, o tară mindră și
liberă, o țară frumoasă și bo
gată, pe care sîntem datori, la
rîndu-ne, să o lăsăm moștenire
urmașilor urmașilor noștri
și
mai frumoasă, și mai bogata,
dacă vrem să fim vrednici de
cinstirea lor 1

UNIȚI în munca dăruită
progresului multilateral, înfloririi
României socialiste
ile de ianuarie. Pe întreg
cuprinsul patriei, milioa
ne și milioane de oameni
de toate profesiile și de
toate virstele își fac datoria.
Ca in fiecare zi — și totuși
altfel, întrucîtva
altfel.
în
atmosfera fiecărui colectiv de
muncă se simte apropierea zile
lor de sărbătoare, a acelor zile
care înseamnă un plus de mo
bilizare, un plus de energie. Co
respondentul nostru pentru ju
dețul Timiș, Cezar Ioana, a stat
de vorbă cu lăcătușul montor
Ghcorghe Nedelcii, de la între
prinderea „Electrotimiș" din Ti
mișoara :
— Pentru noi, muncitorii, cea
mai înaltă școală unde învă
țăm lecția unității este însăși
uzina. Aici se formează carac
terul, aici se naște și se for
jează spiritul revoluționar, aici
ne ins^șim felul nostru de a fi,
conștiința muncitorească.
— Aveți o mare experiență
de muncă și de viață. Cum
vedeți, care sint. in lumina ei.
temeiurile unității noastre de
asțăzi ?
-r- Vă exemplific cu biogra
fii mea. Am participat. îm
preună cu tovarășii mei, la re
construcția țării și construcția
socialistă. Fiecare luptă.
fie
care victorie, începînd din zi
lele fierbinți de acum aproape
40 de ani, zilele lui august 1944,
și pină astăzi a cimentat uni
tatea noastră,
a muncitorilor.

Z

a tuturor celor ce muncesc, in
jurul partidului conducător. Am
lichidat exploatarea, muncim
astăzi pentru noi înșine, siritem proprietari ai mijloacelor
de producție, producători și be
neficiari, participanți la siste
mul democratic de elaborare și
înfăptuire a politicii noastre in
terne și externe. Avem cu toții
un unic țel — binele și fericirea
patriei. Acestea, socotesc eu, sint
temeiurile unității noastre, că
lită in luptă și muncă.
— Lucrați într-o întreprindere
relativ nouă...
— Da. a împlinit 11 ani de la
intrarea în producție — ceea ce,
se poate zice. înseamnă nouă.
Și. putem s-o spunem astăzi, la
bilanț, avem realizări frumoase.
Le-am fi putut obține altfel decit într-o strînsă unitate ? I-Iotărit. nu ! Pentru noi. colectivul
muncitoresc de la „Electrotimiș",
factorul determinant in întărirea
coeziunii muncitorești, a unității
de voință și de acțiune au fost
cele patru vizite de lucru pe
care secretarul general al par
tidului.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, le-a făcut în între
prinderea noastră. Indicațiile
sale au dat aripi tuturor, au
contribuit esențial, de fiecare
dată, la perfecționarea întregii
noastre activități. L-am întimpinat cu nespusă bucurie, ne-am
exprimat dragostea nesfîrșită pe
care i-o purtăm ; acum, in
preajma aniversării a peste cinci

UNIȚI în hotărirea de a da viață
cutezătoarelor programe
ale partidului
ibrează înalt cele mai
zintă noul, reprezintă cuceriri,
frumoase cuvinte ale lim obținute uneori prin lupte grele,
bii române în acest ianua prin sacrificii.
rie
aniversar și
dau
— Avem pe deplin conștiința
glas celor mai adinei sim
faptului că sintem beneficiarii
țăminte, celor mai cutezătoare
cei mai direcți ai luptei
și
ginduri ale tuturor celor care,
eforturilor unite ale întregului
pe întinsul patriei, sintem un
popor ; nu uităm nici o clipă
singur trup, un singur suflet in
că generația noastră este credi
munca si lupta pentru măreția
tată cu o încredere imensă și
României, pentru înflorirea ei.
că avem datoria să răspundem
în rindurile noastre, prezență
prin fapte marii investiții ma
permanentă, strălucită — tinerii,
teriale si spirituale de care ne
în uzine și in școli, pe ogoare
bucurăm, strîngindu-ne si mai
și în facultăți, in laboratoare de
puternic rîndurile, împreună cu
cercetări, pe marile șantiere. în
întregul popor în jurul
celui
î'îndul forțelor armate, în orga
care intruchipează toate nădej
nele de conducere ale sistemu
dile și aspirațiile
poporului,
lui politic al .democrației mun
marele nostru conducător, to
citorești revoluționare, peste varășul Nicolae Ceaușescu.
tot unde brațe încordate, minți
— Noi sintem — continuă Sil
agere ostenesc pentru progres
via Morar — energeticienii de
și civilizație, tinerii își aduc o
miine. dar ne simțim de astăzi
contribuție de preț, cu fiecare zi
luptători în marele front pe care
mai substanțială, cu fiecare zi
se dă bătălia pentru indepen
mai rodnică.
dența energetică.a României.
Stăm de vorbă cu doi stu— Vom lucra in avangarda
denți : Silvia Morar și Mihnea
tehnicii — reia colegul ei. AConstantinescu, amîndoi in anul
ceasta ne încarcă de o respon
sabilitate pe care cred că nu
III al Facultății de energetică
exagerez dacă o numesc istorică.
a Institutului politehnic din
București — prima in
secția
Cu toții răspundem pentru viito
rul României 1
termoenergetică, al doilea
în
secția centrale nucleare.
— Iar viitorul — continuă co
— E frumos noul peisaj, aici,
lega sa — începe astăzi. Năzuin
Ia dumneavoastră, la Politehni
ța noastră este aceea de a
că — spunem noi, în chip de ' munci, de a învăța, devenind
“introducere.
buni specialiști și buni revolu
— Peisajul este „nou" pentru
ționari — așa cum ne-o cere
vizitatori — suride Mihnea Con
poporul, cum așteaptă de la noi
stantinescu. Pentru noi.
el...
să fim. Activitatea strălucită a
este — așa l-am cunoscut încă tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de la examenul de admitere.
a tovarășei Elena Ceaușescu sint
Clădiri moderne, amfiteatre lu
cele mai înalte, cele mai lumi
minoase, laboratoare utilate — noase exemple pentru noi toti.
așa este Politehnica.
Este și acesta unul din privilegii
—.Dațkmi. jtoie-să-văd în ale generației noastre
acela de
ceste două scurte replici
un
a avea permanent in fata ochi
simbol. Multe realități
mate lor asemenea modele de dăruire
riale. sociale, spirituale — pen
revoluționară, de muncă fără
tru dumneavoastră, tinerii, sint,
preget, de profund patriotism
pur și simplu, iar pentru noi,
revoluționar : ele ne călăuzesc
„ceilalți", ca să zic așa. repre
și ne vor călăuzi întotdeauna.

V

UNIȚI într-un gînd, într-o
simțire de vibrantul Legămînt
solemn rostit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
Unirea-i rodul luptelor de veacuri

}

Din nou, tovarăși, să facem legămînt

Ale viteazului și mîndrului popor român,

Uniți în veci să fim în crez și gînd.

Unirea-i chezășia marilor victorii

Să apărăm uniți ce-avem mai sfînt —

In vremurile comuniste care vin.

Poporul, comunismul, pacea pe pămint!

(Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi
a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român)

capătă, cu fiecare dintre aceste ritul său revoluționar. Așa cum
prilejuri, dimensiunile concrete se întimplă chiar în aceste zile,
ale unei realități însuflețitoare. cmd infăptuirea programelor de
Entuziasmul celor ce muncesc, reducere a consumului energetic
manifestările fierbinți pentru și de materiale, de creștere sus
partid, pentru omul care con ținută a nivelului tehnic și cali
duce cu neobosită energie, cu tativ, de ridicare a productivi
tezanță si înțelepciune destine tății muncii mobilizează și ule României constituie expresia nește toate forțele creatoare.
cea mai. directă, cea mai vi Sintem uniți in hotărirea de a
brantă a unității întregului po valorifica superior puternica
por in jurul partidului, al secre bază tehnico-materială de care
tarului său general.
dispunem — și o sumedenie de
Despre temeiurile și forța u- fapte „mici", dar bogate în sem
nității noastre, discutăm și cu nificații, vorbesc grăitor despre
irig. Anca Nedescu, secretara co hotărirea colectivului nostru, ca
și a colectivelor de muncă din
mitetului. de partid de la între
prinderea „Cesarom" din Capi întreaga țară, de a acționa ca un
singur
om pentru îndeplinirea
tală :
a amplelor programe
— Pentru oricine cunoaște te exemplară
de dezvoltare, a indicațiilor to
meinic viața de zi cu zi a unui varășului
Nicolae Ceaușescu, de
colectiv muncitoresc — și în si
o nouă calitate muncii
tuația aceasta sin.t milioane de ași conferi
vieții noastre.
oameni — este limpede că uni
— însumate,*
1 faptele „mici"
tatea noastră devine mereu mai
profundă, mereu mai puternică. devin o realitate majoră...
Vedeți, unitatea este, de fapt, o
— ...care, poartă numele scump
rezultantă, un rod al unui pro ©rouă de unitate. Programele și
ces revoluționar ; nu este un munca tuturor pentru îndeplini
,.daț“ static, ea crește și capătă rea lor sin.t factorii de progres
noi dimensiuni, calitativ superi care polarizează energiile noas
oare. De la Congresul al IX-lea tre ducîndu-le spre telul co
și pină astăzi, unitatea întregu mun : creșterea bunăstării și fe
lui popor in jurul partidului a ricirii întregului popor.

UNIȚI sub semnul înaltelor
răspunderi patriotice,
revoluționare
■țn toate discuțiile pe care
I le-am purtat in aceste
I zile a revenit — și pe
bună
dreptate ! — ca
o constantă în cîmpul de
preocupări ale interlocutorilor
noștri ideea că afirmarea tot
mai puternică in viață a demo

crației muncitorești revoluționa
re, continua ei perfecționare da
torată gindirii și acțiunii tova
rășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă o puternică sursă ge
neratoare a unității moral-poli
tice care stă la temelia orînduirii in societatea noastră sociălis-

unitate de gînd și fa-ptă, în aceste foruri democratice.
— Este o . trăsătură definitorie
a democrației socialiste revo
luționare.
Practica dumnea
voastră și a atitor și atitor oa
meni ai muncii' o confirmă pe
deplin.
— Și nu doar a mea ; nici
odată ca in anii de cînd în frun
tea partidului și a statului se
află cel mai iubit fiu al națiu
nii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
suflet din sufletul
poporului,
niciodată n-u a fost atîț de as
cultat și nu a avut atita putere
cuvintul muncitorului, al țăra
nului, al fiecărui om al muncii.
Așa cum a spus nu o dată iu
bitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. forța
noastră stă in unitatea noastră,
iar tot ceea ce am realizat pină
acum am realizat prin muncă ;
nimic nu ne-a căzut din cer.
Satul românesc s-a transformat
din temelii și a înflorit prin
munca noastră, a țăranilor și
muncitorilor. Și tot prin ea va
înflori mai departe.
Democrația — cucerire funda
mentală a socialismului, deveni
tă realitate însuflețitoare in cea
mai fertilă perioadă din istoria
patriei, Epoca Nicolae Ceaușescu.
este și temeiul
înfrățirii în
muncă și viață, al unității tu
turor celor
ce muncesc, fără
deosebire de naționalitate, Facem
loc aici opiniei primarului co
munei Ditrău din județul Har
ghita. Bird Arpăd, așa cum a
fost ea consemnată de corespon
dentul nostru I.D. Kiss :
— Deseori, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
rostește un adevăr
simplu, de necontestat, care de
finește politica Partidului Co
munist Român privind rezolva
rea problemei naționale : egali
tatea nu este, în țara noastră,
doar un drept proclamat și le
giferat, ci este un fapt, o rea

un spital, o maternitate, două
cămine culturale, grădinițe, școli
generale și un liceu — cu limba
de predare maghiară. Ar fi fost
posibile toate acestea fără mun
ca unită a întregului popor ? Ar
l'i înflorit Ditrăul dacă nu în
florea Harghita și aceasta dacă
nu înflorea întreaga țară ?
...întrebări
care își
conțin
răspunsul ; fiecare realitate este
rodul unității întregului popor,
al unității sale de muncă și de
luptă care a căpătat o nouă ca
litate în anii socialismului.
Peste tot acolo unde, alături de
români, trăiesc și muncesc oa
meni ai muncii apa.rținînd na
ționalităților conlocuitoare, uni
tatea se întemeiază pe conști
ința profundă a apartenenței la
un destin comun, a devotamen
tului tuturor față de patria co
mună.
Republica
Socialistă
România. Muncitorul Hermann
Zakel din Sibiu i-a declarat co
respondentului nostru Nicolae
Brujan :
— De 34 de ani intru zi de zi
pe poarta uzinei „Independen
ța". Este o uzină înnoită, mo
dernă, rod al muncii înfrățite a
celor peste 6 000 de muncitori,
tehnicieni și ingineri
români,
germani, maghiari. Fie că ne
numim Ion. Johann sau Jânos. între noi toți s-a for
mat o puternică
unitate, o
perfectă identitate de vederi în
temeiată pe identitatea de teluri,
de aspirații. întemeiată pe iubi
rea față de pămintul pe care de
atitea sute de ani viețuim îm
preună, patria noastră. România
socialistă. întemeiată pe mîndria
pentru tot ceea ce am realizat
în anii socialismului. întemeiată
pe dragostea fierbinte pe care o
nutrim, toți fiii țării, față de
conducătorul încercat. Partidul
Comunist Român, față de secre
tarul său
general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

eîndoielnic, oamenii
li
terelor de plumb, tipo
grafii, au un privilegiu :
sint primii cititori ai do
cumentelor de partid și de
stat, ai textului expunerilor si
cuvîntărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu ; sint primii care se
pătrund de însuflețitoarele che
mări ale secretarului general al
partidului, care iau cunoștință
de marile idei, de încărcătura
densă de gindire revoluționară
caracteristică operei tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
— Personal, am lucrat la ti
părirea mai multor volume de
Opere ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu. ca si la culegeri din
seriile Din gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu — ne spune
Vasile Păduraru. maistru la
Combinatul
poligrafic „Casa
Scînteii". M-a impresionat, de
fiecare dată, ideea care mi se
pare a fi piatra unghiulară a
gindirii sale revoluționare : afirmarea unității poporului ro
mân de-a lungul veacurilor, stră
lucirea cu care argumentează că
unirea a fost o necesitate isto
rică, și sublinierea repetată a
adevărului că numai
într-o
strînsă unitate, fără deosebire
de naționalitate, noi, muncito
rii, țăranii și intelectualii, putem
înfăptui marile sarcini pe care
dezvoltarea ni le pune în fată,
putem înainta victorioși De dru
mul societății socialiste si co
muniste. Asa cum a arătat si in
magistrala expunere de la 1 de
cembrie 1983 : „întărirea conti
nuă a unității și coeziunii în
tregului nostru popor, a tuturor
oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, constituie o
uriașă forță
motrice in con
strucția socialismului si comu
nismului in România !“.
Printre cei care au participat
la adunarea festivă de la 1 de
cembrie 1983 s-a aflat si tînărul
muncitor Marian Neguț, de la
întreprind^ .ea de mașini elec
trice din Capitală. Ne-a măr
turisit că ziua aceea se înscrie
printre cele mai scumpe amin
tiri ale sale :

N

— Am avut, împreună cu toți
cei din marea sală, simtămîntul că particip la istorie. Ascultîndu-1 pe conducătorul iubit al
patriei si partidului, am înțeles
■Si mai profund tăria unității
noastre, forța ei de granit : am
înțeles cu toată ființa mea că
ea este temelia de neclintit pe
care s-au înălțat toate victorii
le noastre revoluționare. Cintecul unirii răsuna in mine : „I-Iai
să dăm mină cu mină / Cei cu
inima română..." Și m-am sim
țit părtaș la toate marile acte
care au marcat făurirea Româ
niei socialiste, părtaș la hotări
rea unanimă a poporului de a
duce mai departe, unit ca un
singur om. lupta revoluționară
pentru înflorirea si măreția pa
triei, Voi păstra totdeauna in ini
mă cuvintele Legămintului so
lemn rostit de tovarășul Nicolae
Ceaușescu : „Să facem legămintul solemn că vom face totul
pentru întărirea continuă a pa
triei noastre socialiste, pentru
dezvoltarea democrației munci
torești revoluționare, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării
materiale și spirituale a po
porului, pentru întărirea inde
pendenței si suveranității națio
nale 1“
...De la Hora Unirii la Legămintul solemn un curcubeu se
întinde peste veac. Cele trei
sfinte culori ale românilor își
cern lumina veșnic vie. veșnic
dătătoare de certitudini si de nă
dejdi. Urmașii celor care cu
ochii șcăldati in lacrimile bucu
riei cîntau, acum 125 de ani.
Hora Unirii, „mindrul si vitea
zul popor român" se leagă so
lemn în fata istoriei care a fost
și care va fi, a istoriei pe care
el o făurește, să urmeze neabă
tut calea trasată de forța poli
tică conducătoare. Partidul Co
munist Român, drumul de glo
rii ne care îl călăuzește marele
erou
contemporan.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Iar acest
Legămînt solemn este însâsi
viata noastră. El leagă genera
ția noastră de viitor, este pro
gramul nostru de muncă si de
luptă revoluționară.

Am străbătut — în aceste zile care preced două mari ani
versări nespus de dragi întregului popor, printr-o fericită co
incidentă atît de aproape una de cealaltă — țara de la un ca
păt Ia celălalt. Am intilnit multi oameni, am avut convorbiri
cu ci ; o parte vă vorbesc prin intermediul acestei pagini. Cu
totii au exprimat în cuvinte încărcate de emoție, de profundă
stimă și recunoștință, cu prilejul aniversării a peste 50 de ani
de activitate revoluționară și a zilei de naștere a secretarului
general al partidului, cele mai fierbinți urări de viată lungă,
sănătate și fericire, respectuosul lor omagiu iubitului condu
cător al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
chezasul suprem al unității poporului in munca și lupta pen
tru prosperitatea și măreția României.

George-Radu CHIROV1C1
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ROLUL TINERETULUI IN ISTORIA PATRIEI 1

125 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NATIONAL
ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

(Urmare din pag. I)

Unit sub mîndrul tricolor,.
Un harnic și neînfricat popor
Ij

•^1

Voința supremă
Și-a spus întreg poporul
Munteni și moldoveni să
O patrie să fie, un steag
O unică lumină, un crez

voința lui supremă,
fie o ființă,
și-o demnă stemă
și-o conștiință

Căci visul de Unire prin secoli răscolise
Și niciodată jarul nu-l domolise spuza,
Nădejdea națiunii acum se împlinise
Și-un singur domn alese : pe Alexandru Cuza

In hora cea măreață s-au prins românii frați
Cu inimile-ncinse de-a dragostei lumină,
Sub falnica privire a Munților Carpați
Și întăriți in cuget de-aceeași rădăcină

Privind cu demnitate și dirji în viitor
In ochii Țării sacre citesc adînc, departe:
Să crească-n fericire acest viteaz popor
Cu pacea înflorită pe veci în libertate I
Alexandru SFÂRLEA
muncitor la întreprinderea mecanică
pentru piese de schimb Oradea

*
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Rază de lumină
îngălbenite stampe aduc în amintire
Trei Guri de Rai, frați gemeni, sub steagul de Unire
Pe care-a ctitorit-o în aspră bătălie
Mihai Viteazul, Domnul, cu dragoste de glie.

Cînd Țara Românească, Moldova și Ardealul
Cu gîndul și cu fapta, s-au ridicat ca valul
Grăind o dulce limbă, cu ființa lor de-o seamă
Crescute-n vatra veche, de-aceeași bună mamă I
O rază de lumină, mijise sub Carpați
Moldavii și Muntenii s-au întîlnit ca frați
Cu Vulturul și Zimbrul, simbol pe tricolor
Ei l-au ales pe Cuza, ca unic domnitor I

lată-mă că-ți scriu în versuri
Bunul meu bătrîne Roată ;
Azi, de-nalte înțelesuri
Mi-e ființa încărcată :
Căci, de-a pururi moș Ioane
Dumneata ești însăși țara,
înălțată în coloane
Nesfîrșite de grîu, vara ;
Dumneata ești forța care
Ții pămînturile toate
Românești, nemuritoare,
Intr-o limbă-nmănunchiate ;

Peste tot pe unde graiul
Dumitale-nfruntă piatra,

La Alba, în Cetate, pe transilvanul plai
Cît frunza și cît iarba s-a adunat alai.
Intîiul de decembre, in iarnă, primăvara
O proclama mulțimea : „Noi ne-am unit cu Țara I".

V

Risipește putregaiul,

Ion MĂRGINEANU

Astfel că, LIMBA UNIRII
Peste orice vremi hapsîne
In hotarul nemuririi
Tot română va rămîne.

Destin socialist
Noi n-am rîvnit pămîntul nimănuia
— ne-am apărat cu vitejie vatra
și Libertății i-am zidit statuia
din suflete mai tari decît e piatra.

Și ne-am luptat, și ne-am făcut dreptate
— nu ne-am lăsat, o clipă, singuri, frații
și idealurile noastre, toate
s-au cununat, în slavă, cu Carpații.

Moș Ion Roată, moș Ion Roată,
Ești legendă țărănească
Povestind în lumea toată
De UNIREA ROMÂNEASCA.

I

I

Și speranțe crește vatra,
Iar cînd dușmani, cîteodată,
Rupseră vre-un colț din țară,
Limba în adînc săpată,
N-au putut s-o scoată-afară,

î

Vrăjmașii națiunii simțeau că-i în zadar
Prin uneltiri s-aprindă al învrăjbirii jar
Un cînt de libertate se înălța sub zare
Și dangăte de clopot vesteau Ziua cea Mare.

De-a pururi va rămîne în inimi sărbătoare
A demnității noastre, a patriei afirmare
Stâpîni sîntem acasă și plin ne este sporul
Partidul, Ceaușescu au înălțat poporul.

— lui Moș loan Roată —

î

Iar, azi, unit sub mîndrul tricolor
prin fapte spune lumii că există
un harnic și neînfricat popor
stăpîn pe soarta lui socialistă.
.

Toma ISTRATI

l
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Camil POENARU
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MĂREȚ ACT ISTORIC
(Urmare din pag. I)

.

niciodată originea comună, înrădă
cinarea ființei poporului pe întreg
teritoriul acelei zone mirifice a lu
mii care fusese Dacia Felix. Erau
chemați lă înfăptuirea programului
național și unionist al revistei ro
mânești toți scriitorii, moldoveni,
munteni, transilvăneni, se făcea
apel la colaborarea națională, la
punerea în relief a caracteristicilor
culturii românești, a specificului și
originalității sale care îi asigurau
un loc important în circuitul valo
rilor spirituale ale întregii lumi.
Cu o însuflețire extraordinară,
intelectualii acestei epoci eroice ac
tivau în toate zonele culturii, ca
istorici și filologi, ca filozofi, ca
scriitori, poeți și prozatori, dar tot
deauna militanți activi, angajați cu
toate forțele minții și sufletului in
marea luptă pentru libertate și uni
tate națională. Acum avea să fie
creată acea capodoperă romantică a
„Cîntării României*1, un imn cu
fervoarea lavelor care erup impe
tuos, cu fluiditatea torentelor alpi
ne, în exaltarea marilor frumuseți
și a dramaticei istorii a țării fără
de seamăn care se numește Româ
nia. Acum scria Nicolae Bălcescu,
la întrecere cu o boală neiertătoare,
„Istoria Românilor sub Mihai Vodă
Viteazul", pentru a glorifica trecu
tul eroic al poporului, pentru a-1
oferi ca exemplu lumii pe acela
care unise, cu mai mult de două
secole și jumătate în urmă, cele
trei mari părți ale frumosului trup
al Patriei. Acum scria „regele poe
ziei", Alecsandri, cintînd și el ede
nica natură a Patriei, trecutul de
glorie și martiriu, descoperind și
dăruind lumii nestemata cea mai

V.___________________

prețioasă pe care a putut-o crea
concepția senină despre viață și
trecere, nemuritorul păstor al „Mio
riței". Orice scriitor trebuia să se
inspire din realitatea Patriei care
impunea lupta continuă pentru
ideea cea mai înaltă a arzătorului
patriotism românesc, unirea, marele
său vis de totdeauna.
Cît de recunoscători trebuie să fim
acelora care au înălțat această
uriașă construcție, celor cunoscuți
sau necunoscuți, acelora care s-au
jertfit pentru edificarea unirii și a
noii istorii românești ! Și într-adevăr, marile manifestări care au
loc în toate unghiurile țării în care
s-a desăvîrșit ideea Unirii în noile
structuri ale societății
românești
generate de eliberarea de sub ex
ploatare, demonstrează luminos această profundă gratitudine. întrea
ga țară este în sărbătoare, omagiindu-și eroii gîndirii și ai faptei, pe
aceia care au intrat în nemurirea
istoriei poporului, care în unitate
deplină activează acum pentru cea
mai umanistă dintre orînduiri. Pen
tru că lupta și izbînda de atunci, ca
toate luptele și izbînzile din isto
ria noastră, ne dau nouă, astăzi, po
sibilitatea ca, uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — pe
care întreaga țară îl omagiază cu
aleasă cinstire, cu prilejul zilei sale
de naștere , și a peste 50 de ani de
activitate revoluționară — să înăl
țăm o patrie nouă, tot mai înflori
toare, s-o ducem pe culmile doar
visate de înaintași. Prin munca
noastră de zi cu zi, prin abnegația
și pasiunea revoluționară dăm pre
zentului socialist măreția Ia care
poporul nostru are tot dreptul să
aspire în unitate și pace.

Erou al patriei
(Urmare din pag. I)
pabile să salvgardeze
viața însăși,
planeta
însăși de la o autodis
trugere ireversibilă.
în persoana Secreta
rului general al parti
dului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. po
porul român își vede
întruchipată dorința sa
de progres în toate
domeniile, precum și
chezășia că toate ma
rile sale perspective
de dezvoltare armo
nioasă și multilaterală
vor fi împlinite.
în persoana comu
nistului de omenie,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
România
își vede întruchipată
dorința ei de convie
țuire pașnică si con
structivă cu toate ță
rile planetei numite
Pămînt.
Ctitor de tară nouă,
făuritor al unei eco
nomii moderne și al
unei spiritualități în
floritoare, conducător
încercat și înțelept,
gînditor care a îmbo
gățit patrimoniul teo
riei revoluționare cu
opere de inestimabilă
valoare, răspîndite si
prețuite pe toate me
ridianele
globului,
bărbat politic de an
vergură mondială., mi

litant de seamă pen țiunii de unitate, atru împlinirea idealu ceea a unirii tuturor
patriei,
fără
rilor de libertate, in fiilor
dependență si unitate deosebire de naționa
națională,
tovarășul litate, în jurul condu
Nicolae Ceaușescu. ca cătorului statului nos
un înflăcărat patriot tru, secretarul general
și internaționalist, are al partidului, tovară
contribuția hotărîtoare șul Nicolae Ceaușescu.
la ridicarea propriei
Ninsorile din Car
țări pe noi culmi de pați, cji.n Bărăgan și
civilizație, aducîndu-i de la Pontul Euxin,
prin prodigioasa sa ninsorile
de
peste
activitate un prestigiu Transfăgărășan,
de
internațional de nevi peste atîtea noi cetăți
sat în alte epoci. Cu- industriale, de pe Ar
noscînd ca nimeni al geș în sus, de la Puttul năzuințele si inte na și Călugăreni, de
resele națiunii noastre la Alba împlinirilor
și militînd neobosit noastre aduc și ele,
pentru împlinirea as după datina din băpirațiilor ei. secretarul trini, semnul de bun
general al partidului augur, de spor, de
ne îndeamnă mereu si belșug în grine și în
mdreu să luptăm și să gîndire, de încredere
muncim împreună cu nouă și statornică în
poporul pentru popor, viitorul pe care clipă
dîndu-ne,
în
acest de clipă îl vedem năssens, prin întreaga sa cîndu-se.
Și tot după datina
activitate, un strălucit
străbună, întregul po
exemplu.
por de la Carpați și
întregul popor ro Pont, de la Danubiu
mân vede în strălucita și Alba, de pe între
epocă pe care o stră gul cuprins românesc
bate împlinirea doru > adresează tovarășului
rilor sale multisecula Nicolae
Ceaușescu,
re. Visul său de uni conducătorul iubit al
tate, coordonata esen partidului și al sta
țială a întregii istorii tului nostru, acele cu
românești, este reali vinte ce în limpezi
zat astăzi la modul mea lor cuprind toate
superlativ printr-o di bătăile inimii : LA
mensiune nouă a no MULȚI ANI !

luției române de la 1848—1849 au gă
sit tînăra generație mereu de partea
forțelor progresisțe și in
primele
rînduri ale maselor revoluționare.
De fapt, tinerii pașoptiști au contri
buit în mod hotărîtor la elaborarea
și aplicarea programelor revoluțio
nare în Moldova, Transilvania
și
Muntenia, au fost factorul mobiliza
tor determinant în ridicarea la luptă
a întregului popor. Semnificativ pen
tru a ilustra hotărîrea cu care tinerii
revoluționari au susținut includerea
în programe a celor mai arzătoare
deziderate ale maselpr populare este
și episodul evocat de un memorialist
al vremii : „în una din serile lunii
martie 1848, tinerii maghiari și ro
mâni erau impreună. Un tînăr inalt,
cu barbă roșcată, urmărea dîrz dis
cuția in jurul deziobăgirii și deo
dată a spus răspicat : desființarea
robotelor fără despăgubire sau moar
tea". Acest tînăr nu era altul decît
Avram Iancu, care avea pe atunci
vîrsta de 24 de ani.
Deși înfrîntă. prin intervențiile
brutale ale imperiilor multinaționale
și reacționare vecine, revoluția ro
mână de la 1848—1849 a trăit pe mai
departe în spiritul ei. efectele avînd
să se arate curind și cu toată forța
regeneratoare.
Unirea principatelor Moldova și
Muntenia și constituirea statului mo
dern român de la 24 ianuarie 1859
au întruchipat. într-o realitate con
sacrată, ca atare, năzuința vitală a
poporului, ce-și avea izvorul în în
treaga sa dezvoltare anterioară. Ni
colae Bălcescu — înflăcăratul revo
luționar patriot, care la vîrsta de 29
de ani condusese revoluția română
cea mai radicală și mai completă în
desfășurarea ei. cea din Muntenia —
nu a avut fericirea să . vadă împlinit
visul unității naționale.
însuși domnitorul Unirii de la
1859, Alexandru Ioan Cuza, era un
om al tinerei generații pașoptiste.
Astfel, la memorabila adunare din
15 mai 1848 de la Blaj. în rîndul ce
lor peste 40 de mii de participanți
care au rostit într-un glas „Noi vrem
să ne unim cu țara !“, se găseau și
reprezentanți
ai
revoluționarilor
moldoveni în frunte cu Alexandru
Cuza, Costache Negri și frații Alec
sandri. I-a fost dat fruntașului revo
luționarilor
pașoptiști
moldoveni.
Mihail Kogălniceanu, să dăltuiască in
marmura istoriei semnificația înves
tirii lui Cuza Vodă : „Alegîndu-te pe
tine domn in țara noastră, noi am
voit să arătăm lumii ceea ce toată
tara dorește : la legi noi, om nou".
Căci atunci cînd se urca pe tronu
rile reupite ale lui Ștefan și Mircea,
domnitorul Alexandru loan Cuza
avea vîrsta de 38 de ani.
Generației pașoptiste i-a revenit
nobila misiune de a realiza ș.i mo
mentul glorios al consfințirii inde
pendenței de stat a României, în
urma războiului ruso-româno-turC
din anii 1877—1878. în acest război
național, grosul armatei române îl
constituiau plugarii români, apără
torii dintotdeauna ai gliei străbune,
iar în regimentele dorobanților se
aflau floarea și vigoarea înseși ale
poporului — tineretul dăruit ideii de
neatirnare a patriei, hotărît să-și’
sacrifice, viața pentru libertatea și
independența națională. Totodată, la
Rbhova, Grivița, Plevna, Smîrdan
și-au făcut datoria patriotică mulți
studenți mediciniști și de la alte
facultăți din București și Iași, cărora
li s-au alăturat numeroși tineri din
Transilvania, de unde veniseră spre
a se înrola voluntari în armata
română.
Evocînd aceste pilduitoare fapte
din letopisețul național, istoria ne
îndeamnă să concluzionăm, sublini
ind meritele unei tinere generații de
excepție — cea a pașoptiștilor —
care în cîteva decenii a rostuit cit
altele în secole : a făcut o revoluție,
a edificat un stat modern și a
dobîndit independența deplină a
României.
Generația următoare a preluat de
la înaintași idealurile propășirii și
prosperității patriei și a continuat
lupta pentru desăvîrșirea unității
național-statale a românilor, fapt
împlinit în memorabilul an 1918.
Tineretul din România, cît si cel din
provinciile românești ce se mai aflau
încă sub asuprire străină, si-au in
tensificat acțiunile concertate cu
cele ale întregului popor spre a în
făptui marea Unire.
în contextul declanșării si desfă
șurării primului război mondial.
România a intrat în acțiunea națio
nală pentru eliberarea fraților de
peste munți, jertfind, la un moment
dat. însăși ființa statului pentru
ideea Unirii. La rîndul lor. românii
ardeleni au pregătit și înfăptuit o
adevărată revoluție burghezo-democrată. care — în împrejurările des
trămării imperiilor multinaționale —
a culminat cu actul de energică
voință națională, plebiscitară de la
1 Decembrie 1918. între cei peste 800
de mii de morți pentru întregirea
neamului se află inestimabilul tri
but de singe al tineretului care,
adăugat zecilor de mii de tineri
transilvăneni căzuți în lupta pentru
unirea cu patria mamă, dă măsura
contribuției tineretului la împlinirea
marelui, secularului vis de unire.
Evoluția economică a României,
lncepînd cu a doua jumătate a se
colului al XlX-lea și apariția celor
dintîi forme ale industriei mecani
zate au determinat în mod obiectiv
atragerea în procesul producției in
dustriale a unui număr sporit de
brațe de muncă. Odată cu extin
derea și dezvoltarea fabricilor și, în
consecință, a proletariatului indus
trial modern, numărul tinerilor
atrași în producția industrială avea
să înregistreze în deceniile urmă
toare o creștere însemnată ; astfel,
statistica profesiunilor din anul 1913
indică prezenta în principalele ra
muri industria|e a unui număr de
30 403 ucenici *(în afara lucrătorilor
tineri) dintr-un total de 435 478 de
muncitori.
Continua înrăutățire a condițiilor
de muncă și viață ale clasei munci
toare și, implicit, ale tinerilor mun
citori și ucenici a generat de timpu
riu protestul vehement și lupta
necontenită a tineretului împotriva
exploatării și nedreptății sociale.
Sprijinit în permanentă de orga
nizațiile muncitorești, tineretul a ac
ționat pentru constituirea sa în or
ganizații proprii revoluționare de cla
să, singurele capabile să-1 călăuzeas
că in lupta pentru o viață mai bună.
Totodată, sub influența propagandei
socialiste, o serie de tineri, studenți
și elevi de liceu se apropie din ce
în ce mai mult de noua ideologie a

*) Comunicare' prezentată la
sesiunea științifică pe tema :
„Unirea Moldovei cu Muntenia
la 24 ianuarie 1859 — moment
crucial in formarea statului na
țional unitar român".

proletariatului, constituind cercuri de
studii sociale și activind în organiza
ții politice cu un pronunțat carac
ter de clasă. în cadrul cercurilor so
cialiste, începînd din anul 1871, la
Iași, București, Ploiești și în alte
centre ale țării, tineretul se pregă
tea la școala socialismului științific.
Problema tineretului s-a aflat in
permanentă printre obiectivele prio
ritare ale activității primului partid
politic aj clasei muncitoare — Parti
dul Social-Democrat al Muncitorilor
din România (P.S.D.M.R.) — și aceasta încă de la fondare, în anul
1893. An după an, toate congresele și
conferințele partidului socialist al
muncitorilor au înscris la loc de
cinste pe ordinea de zi situația tine
retului.
Marile evenimente sociale și poli
tice desfășurate în primele decenii
ale secolului nostru au avut un
adînc ecou și în rîndurile tineretului.
Cercul ucenicilor în 1908, Cercul
„Tineretul muncitor" în 1910 sint
trepte parcurse de tineretul român
spre făurirea organizației politice
proprii care avea să unifice întreaga
mișcare revoluționară de tineret din
România ; năzuință împlinită în pri
mii ani de după încheierea procesu
lui desăvîrșirii unității noastre național-statale. cînd, urmînd pilda
Partidului Comunist Român făurit la
scară națională în mai 1921, mișcarea
revoluționară de tineret — prin Con
ferința generală din martie 1922 —
a pus bazele organizației comuniste
de tineret din România. Crearea
Uniunii Tineretului Comunist a re
prezentat. incontestabil, un moment
cardinal în evoluția mișcării demo
cratice, revoluționare de tineret din
patria noastră. Ea a constituit. în
același timp. încununarea experien
ței dobîndite de-a lungul a cîtorva
decenii de activitate asiduă în mijlo
cul tineretului, sub călăuza sigură a
partidului politic al clasei muncitoa
re. în aceeași măsură, crearea
Uniunii Tineretului Comunist a mar
cat începutul unei noi și puternice
acțiuni de angajare revoluționară,
patriotică a tinerelor generații în
procesul de consolidare și înnoire a
societății românești după marea
Unire.
Scoasă în afara legii. în vara anu
lui 1924, împreună cu Partidul Co
munist Român si cu alte organizații
revoluționare. Uniunea Tineretului
Comunist a desfășurat o eroică ac
tivitate de reorganizare a sa pe baze
ilegale, preocupîndu-se intens de
pregătirea si conducerea luptei poli
tice a tuturor categoriilor de tineri
pentru revendicări economice, pen
tru educarea lor în spiritul princi
piilor comuniste, a] promovării si anărării adevăratelor interese ale po
porului.
Tineretul comunist a avut un rol
deosebit în organizarea și desfășu
rarea marilor bătălii de clasă ale
proletariatului român pe toată du
rata crizei economice din anii 1929—
1933. Sub conducerea Partidului Co
munist Român, tineretul tării noas
tre s-a angajat plenar în lupta pen
tru stăvilirea pericolului fascist re
vanșard și revizionist — activînd în
organizații de masă, precum Comi
tetul antirăzboinic, Comitetul Națio; nai Antifascist. . Intuind primejdia
imperialismului nazist, din exterior,
si a agenturii acestuia. Garda de
fier, din interior,. Uniunea Tineretu
lui Comunist a înființat propriul
său Comitet Național Antifascist a!
Tineretului, de la constituirea că
ruia se împlinesc anul acesta 59 de
ani. organizație de masă larg repre
zentativă care avea drept scop să
coalizeze toate forțele tinere în lupta
întregului popor pentru apărarea in
dependentei naționale si integrității
teritoriale ale României.
Uniunea Tineretului Comunist a
fost în toți acești ani o permanentă
scoală de formare si călire revolu
ționară a tinerelor cadre, rezerva de
bază a partidului. Celor mai destoi
nici. mai proeminenți tineri comu
niști în rîndul cărora s-a aflat și cel
care conduce astăzi destinele parti
dului și poporului nostru, le-au fost
încredințate sarcini de mare răs
pundere în conducerea organi
zațiilor de masă, precum și în
pregătirea și desfășurarea amplelor
acțiuni antifasciste, care au culmi
nat cu marea demonstrație națională
de la 1 Mai 1939. Pentru activitatea
lor revoluționară, multi militanti de
seamă ai mișcării comuniste de ti
neret au cunoscut privațiunile re
gimului capitalist, arestări si con
damnări la ani grei de detenție.
Cu toate acestea, putem spune, cu
deplin temei, că in anii grei ai re
gimului burghez interbelic Uniunea
Tineretului Comunist a fost un ade
vărat portdrapel al întregii mișcări
de rezistentă antifascistă româneas
că. mișcare profund patriotică, ma
gistral condusă de Partidul Comu
nist spre revoluția biruitoare de
clanșată în august 1944 și care a
deschis calea trecerii României spre
edificarea societății socialiste.
în lunile de foc ale războiului
antihitlerist, în timp ce în fabrici și
pe ogoare tînăra generație făcea,
amplu, dovada înțelegerii depline a
sensului profund patriotic al chemă
rii P.C.R. — „Totul pentru front,
totul pentru victorie !“. numeroși
tineri s-au înrolat ca voluntari în
armata română, alăturîndu-se astfel
sutelor de mii de tineri ostași care
au luptat cu eroism, pînă la sacri
ficiul suprem, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării, precum și
a Ungariei și Cehoslovaciei de sub
ocupația hitleristă.
Anii care au urmat victoriei re
voluției de eliberare națională și
socială, antifascistă și antiimperiălistă au reprezentat pentru tinere
tul României, ca dealtfel pentru
întreaga societate, perioada unor
prefaceri revoluționare ample si
profunde, democratizarea tării, re
facerea
economiei
distruse de
război, proclamarea Republicii, na
ționalizarea principalelor mijloace
de producție, declanșarea procesu
lui de transformare socialistă a
agriculturii. Tineretul patriei, sub
conducerea partidului, a organizației
sale revoluționare s-a situat in mod
firesc, cu toate forțele și energiile
sale, cu întreg patosul său revolu
ționar. în primele rînduri ale mari
lor bătălii și încercări ca _ au ur
mat. Conducînd nemijlocit activi
tatea tineretului, organizîndu-1 în
conformitate cu principiile revolu
ționare și patriotice. Uniunea Tine
retului Comunist a adus o contribuție
hotărîtoare la angajarea
tinerei
generații din patria noastră în
fluxul marilor eforturi creatoare ale
poporului, desfășurate din inițiativa
istorică si sub conducerea Partidului
Comunist Român. In noua etapă a
construcției socialiste, care s-a des
chis în fata poporului român, tine
retul tării a adus o contribuție de
seamă, nepieritoare, punindu-și în
treaga capacitate creatoare, pu
terea de muncă, inteligenta, talen
tul. entuziasmul si dăruirea în
slujba efortului general de înfăptuire

a politicii partidului. • de făurire a
unei noi Românii, socialiste, cu o
economie impetuoasă, cu un nivel de
civilizație tot mai înalt, o tară liberă
și demnă, bucurîndu-se de un bine
meritat prestigiu pe plan interna
tional. Rămîne pentru totdeauna
încrustată cu litere de aur în istoria
contemporană a tării epopeea . șan
tierelor de construcții Si a salopetelor
albastre — Salva — Vișeu. Agnita —
Botorca. Bumbești — Livezeni. hi
drocentralele de la Bicaz, Argeș și
Porțile de Fier — în cursul căreia
s-au înălțat noile citadele ale socia
lismului. dar. mai ales, s-au format
conștiințe și s-au călit caractere, in
viitoarea muncii și luptei revoluțio
nare creîndu-se un tineret nou,
devotat partidului, patriei, poporu
lui.
Epoca istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, epoca cea mai bo
gată în împliniri din întreaga isto
rie națională, a adus în viața între
gii noastre societăți un suflu înnoi
tor, un înalt dinamism al prefaceri
lor economice și sociale, al dezvol
tării socialiste.
Această
perioadă
rodnică poartă pecetea personalită
ții secretarului general al Partidului
Comunist Român, a gîndirii și ac
țiunii sale revoluționare. • Această
epocă, de nouă creație istorică, de
împliniri și certitudini, de viguroa
să ascensiune a României socialiste
se identifică în conștiința noastră, a
tuturor, cu o epocă de nouă tinere
țe și încredere în destinul socialist
al patriei, în care tînăra generație,
alături de întregul popor, s-a afir
mat ca 6 puternică forță socială a
progresului.
Este un titlu de
înaltă mîndrie
patriotică pentru tineretul patriei
faptul de a-și fi legat — prin mun
că, prin spirit de inițiativă și prin
acțiune revoluționară — numele de
tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește pe pămîntul străbun al ță
rii, în soluționarea problemelor
complexe pe care le ridică aplicarea
Programului
Partidului Comunist
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.
Fie că ne referim la industrie, la
agricultură, fie că avem în vedere
dezvoltarea științei, a culturii, artei
și învățămîntului, contribuția tine
retului se face remarcată pretutin
deni. Elanul său creator, capacitatea
de dăruire, pasiunea pentru tot ceea
ce este nou și valoros constituie li
niile de forță ale modului de a se
manifesta al generației tinere, o
generație animată de un profund
spirit revoluționar, crescută și edu
cată de partid în spiritul’ valo
rilor fundamentale ale civilizației
socialiste. Edificator pentru
ro
lul și locul pe care tînăra ge
nerație . a României socialiste le
ocupă în societatea noastră este
Și faptul că în Programul partidu
lui aceasta este caracterizată drept
„o puternică forță socială, viitorul
însuși al națiunii noastre". Se găsesc
în aceste cuvinte nu doar simple aprecieri, ci însăși esența portretului
moral-politic al tineretului nostru,
trăsăturile fundamentale ale acțiu
nii sale revoluționare, încrederea
deosebită pe care partidul, poporul,
întreaga noa'stră societate i-o acordă.
Aflam în tot ceea ce întreprinde
tineretul patriei. în fiecare faptă dp
muncă sau gînd cutezător o expresie
înalță a unității de monolit în jurul
partidului, unitate ce «îi caracteri
zează idealurile, modul de a gîndi și
de a apropia viitorul ; muncitori, ță
rani, studenți, elevi, intelectuali, ro
mâni, maghiari, germani sau de alte
naționalități, întregul
tineret al
României socialiste acționează ca un
singur om, militează cu fermitate
pentru traducerea în viață a întregii
politici interne și externe a parti
dului și statului nostru, înțelegînd
că numai în acest mod ei își pot în
deplini idealurile proprii odată cu
împlinirea marelui destin istoric al
patriei socialiste.
Parcurgem o etapă istorică de
maximă importanță în care întregul
nostru popor, tineretul se află anga
jat în marele efort constructiv pen
tru propulsarea patriei noastre pe
noi și noi culmi de civilizație și pro
gres. Pentru un popor, pentru o ge
nerație tînără care au vocația crea
ției, a muncii pașnice, apărarea păcii,
salvgardarea vieții pe planeta noas
tră constituie imperative fundamen
tale ale epocii contemporane. înțelegînd în toată profunzimea sa sem
nificația acestor imperative, tinere
tul României socialiste, însușindu-și
în întregime strălucitele inițiative de
pace ale președintelui Republicii, s-a
angajat energic în lupta pentru pace
și dezarmare, pentru făurirea unei
lumi mai bune și mai drepte din
care să fie eliminate pentru ’ tot
deauna războaiele, amenințarea morții și a distrugerii.
în aceste momente de vitale op
țiuni, tînăra generație, care vede pus
în pericol însuși viitorul lumii ca și
propriul său viitor, nu dorește, cum
s-a întîmplat de atîtea ori în de
cursul istoriei, ca destinele sale să
fie decise contrar propriilor năzuin
țe ; tineretul vrea să fie, la modul
cel mai direct, un beneficiar al păcii
și, de aceea, militează cu toate for
jele, alături de popoare, de opinia
publică, pentru reluarea cursului
spre destindere, pentru înfăptuirea
dezarmării, și în primul rînd a
dezarmării nucleare.
Pacea constituie una dintre va
lorile esențiale alături de cele ale
participării și dezvoltării, ale însăși
devizei Anului Internațional al Ti
neretului — amplă manifestare care
deschide, sub auspiciile Națiunilor
Unite, largi spații de acțiune în di
recția unei implicări tot mai active
a tinerei generații în procesul dez
voltării naționale, al dezbaterii și
soluționării echitabile a problemelor
cardinale ale lumii contemporane.

★

Aniversarea celor 125 de ani de la
formarea statului național român
modern prin unirea Moldovei cu
Muntenia . oferă prilejul prezentării
unei sumare retrospective asupra
rolului tineretului in istoria patriei,
în amplul proces al transformării
revoluționare a societății. Consider
această evocare un cald omagiu
adus generațiilor de înaintași care
au ctitorit în timp edificiul nostru
național-statal.
,
Generația tînără a României socia
liste, demnă continuatoare a tradi
țiilor revoluționare ale poporului
român, se angajează să urmeze cu
dăruire și abnegație comunistă, în
tot ceea ce întreprinde,
politica'
partidului, integrîndu-se astfel în ceb.mai rodnici ani din istoria patriei;
în eforturile creatoare ale întregii
națiuni, de înaintare neabătută a
României pe noi trepte de civilizație
socialistă și comunistă, de partici
pare, împreună cu celelalte po
poare, la edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte.
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Un ideal izvorât din istorie, un ideal ce*și află, azi, în anii
eei mai rodniei din istoria patriei, în anii numiți eu mîndrie

UNIRE — UNITATE. împlinirile de azi ale României socia
liste, încrederea într-un viitor luminos, viitorul comunist al pa
triei, se întemeiază pe voința întregului nostru popor de a înfăp
tui neabătut programele elaborate de partid, pe convingerea că
munca unită a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de
naționalitate, este cea mai de preț avuție națională, baza tu
turor prefacerilor revoluționare din societatea noastră, fac
torul hotărîtor al prosperității întregii noastre națiuni socia
liste.
UNIRE — UNITATE. Este cunoscut faptul că în existența po
porului nostru au fost numeroase epocile de glorie. Istoria arată
că la temelia acestor numeroase momente de măreție și lumină
s-au aflat întotdeauna o diversitate de factori : politici, eco
nomici, sociali. Dar factorul cel mai statornic, de fapt unul
dintre factorii care definesc istoria patriei noastre, este unita
tea națională.

Uniți — am fost, sin tem și vom
fi mereu

învingători
«

Dacii,
daco-romanii.
apoi
românii au fost statornici, aici,
în spațiul munților Carpați, al
Dunării și al Mării Negre ; de-a
lungul veacurilor, mereu
în.
strînsă unitate, mereu înflăcă
rați de ideea' că numai uniți
pot fi învingători, au muncit și
au luptat pentru a-și păstra
identitatea între popoarele Eu
ropei. O lungă
perioadă de
timp, datorită unor împrejurări
istorice vitrege, românii au fost
nevoiți să trăiască în formațiuni
statale diferite. Așa cum subli
nia secretarul general al parti
dului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu :
„Greutățile și suferin
țele nu făceau decit Să aprindă și mai puternic
flacăra luptei pentru în
chegarea națiunii, să în
tărească sentimentul pa
triotismului, al demnită
ții naționale. Ideile co
munității naționale au
însuflețit poporul,
i-au
înzecit forțele in lupta
pentru apărarea și pro
pășirea patriei".
în timp ce. în condițiile unor
aprige confruntări de forțe de
pe continentul european, mai
multe state au fost desființate,
Țara Românească și Moldova
și-au continuat existenta, s-au
apărat cu îndîrjirp . împotriva
neîncetatelor încercări ale.. Imperiului Otoman de a, le. c|țceri.:,
De o importanță fundamentală
pentru dezvoltarea continuă a
poporului nostru au fost legă
turile strînse între Țara
Ro
mânească, Moldova și Transil
vania, cooperarea lor economică
și politică,
creația culturală,
care a insumat contribuții ale
cărturarilor și
artiștilor
din
toate ținuturile locuite de ro
mâni, credința românilor de
pretutindeni în destinul lor co
mun.
Conștiința națională a fost în
permanentă o flacără vie, care
a luminat drumul poporului
prin istorie. Secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, arăta :
„în anii care au urmat
revoluției de la 1848 s-a
afirmat cu putere con
știința unității naționale,
ceea ce a dus, în 1859, la
unirea Țării
Românești
cu Moldova și crearea
României. Momente cru
ciale in istoria poporului
nostru au fost, de aseme
nea, războiul de inde
pendență din 1877 și Unirea, în mod democratic,
prin
voința
maselor
populare, a Transilvaniei
și Banatului cu patria, in
1918, care a dus la rea
lizarea statului național
unitar român. în desfă
șurarea tuturor acestor
evenimente epocale
din
istoria patriei noastre,
masele populare au con
stituit întotdeauna forța
motrice ; ele au asigurat,
prin lupte și jertfe gre
le, realizarea năzuințelor
de libertate, dreptate so
cială și națională".
Unirea din 1859, făurirea, în
1918, a statului național român
unitar au dat un puternic avint
economiei, științei, învățămîntului și culturii. După ce, multă
vreme, nevoia de produse indus
triale a fost satisfăcută, cum
arăta Nicolae Iorga, de „pri
ceputa și stăruitoarea muncă
din cuprinsul însăși al casei",

începînd din 1877 se încheagă
ideea de industrializare. Se ri
dică fabrici, se construiesc căi
ferate, apar preocupări pentru
stimularea investițiilor. Se con
struiesc, totodată, școli, institu
ții științifice și culturale. Ele
sint rezultatul muncii unite a
poporului
nostru,
dornic ca
țara să progreseze neîncetat. Dar
toate aceste preocupări, care
cunosc un punct culminant în
1938, „an de vîrf" al dezvoltării
economico-sociale a României
antebelice, sint îngrădite fie de
relațiile de producție capitaliste,
fie de infiltrarea capitalului
străin. D. Guști scria cu amără
ciune : „O țară subjugată eco
nomic, concesionată întreprin
derilor străine, nu mai este pe
deplin stăpînă pe soarta ei, chiar
dacă politicește se bucură de
un guvern, o constituție și o or
ganizare politică i neatirnate".
S-au dezvoltat, în România, ra
murile extractive, s-au construit
întreprinderi producătoare, dar
multe dintre ele au fost acapa
rate de trusturile străine. Au
sporit
investițiile, dar, așa
cum menționează „Enciclope
dia României", o amplă lucrare
apărută în amil 1939, „aceste investițiuni nu s-au făcut în con
formitate cu un plan bine gindit de dezvoltare industrială a
țării". Și, mai ales, cum șe a-,
rată în ..continuare în „Enciclo,pedia Rom.âjii.ei", ele „nu au.ași-,
gurat acea necesară unitate 'a
sistemului economic al țării".
Toate acestea s-au înfăptuit
abia în anii noii istorii a patriei,
după 23 August 1944, cu deosebi
re după - 1965, de cînd în frun
tea partidului și a țării, prin
voința întregului popor român,
se
află
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Desigur, în existența poporu
lui român au fost numeroase epocile de glorie. Viața, realități
le atestă însă că
epoca cea mai rodnică,
cea mal înfloritoare din
cite a cunoscut poporul
nostru, in întreaga sa is
torie, a început după cel
de-al IX-lea Congres al
partidului.
Nicicând patria noastră nu s-a
putut număra, așa cum poate
s-o facă azi, cu îndreptățit te
mei și cu justificată mîndrie,
printre țările cu o economie di
namică, ea străbătînd, într-o
perioadă scurtă, mai multe eta
pe istorice. Pentru că nicicînd
poporul nostru nu a avut un
conducător atît de încercat, cum
este Partidul Comunist Român,
continuatorul celor mai mărețe
năzuințe și idealuri de luptă
pentru libertate și dreptate so^
cială, pentru unitate națională
și independență, dar care, în
noile condiții istorice, ridică pe
o treaptă superioară tradițiile
înaintașilor progresiști,
dind
noi perspective și 'dimensiuni
patriei noastre, națiunii româ
ne socialiste. Nicicînd poporul
nostru nu a fost atît de strîns
unit, ca în prezent,
azi unitatea tuturor oa
menilor muncii din patria
noastră, fără deosebire de
naționalitate,
in jurul
partidului, al secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, fiind
nu numai o realitate fun
damentală, ci și unul din
tre factorii hotărîtori ai
edificării noii societăți
socialiste și comuniste in
România.

România socialistă — o
făurită de oameni,
pentru
Unire — Unitate. In concepția
partidului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — concepție
care, departe de a fi rămas un
simplu deziderat teoretic,
s-a
afirmat puternic în activitatea
practică de edificare a noii so
cietăți in România — asigura
rea progresului multilateral al
României socialiste presupune
angajarea plenară a tuturor energiilor țării, valorificarea su
perioară a tuturor resurselor de
inițiativă, de gîndire novatoare,
de oreativitate ale poporului.
Aducindu-și, după Congresul al
IX-lea, importante
contribuții
la îmbogățirea patrimoniului
gințlirii revoluționare cu con
cepte și aprecieri noi referi
toare la etapele de dezvoltare a
societății, secretarul general al
partidului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a relevat cu precă
dere teza participării întregu
lui popor la conducerea statu
lui, la soluționarea tuturor pro
blemelor tării :
„Nu se poate concepe
o
orînduire socialistă

_____________

țară

oameni
fără asigurarea celei mai
largi democrații
pentru
toți cei ce muncesc, în
suși faptul că socialismul
lichidează
proprietatea
particulară asupra mij
loacelor de producție, li
chidează inegalitatea in
repartiția produsului so
cial, a venitului național,
asigură drepturi
egale
pentru toți cei ce mun
cesc, posibilitatea de ma
nifestare liberă a capa
cității
și personalității
fiecărui om, creează con
diții pentru
înfăptuirea
celei mai largi democ.ații
pe care a cunoscut-o
vreodată omenirea".
S-a trecut, practic. Ia măsuri
energice în vederea asigurării
unor forme tot mai eficiente de
participare a poporului la con
ducerea societății, în condițiile
în care partidul, secretarul său
general
manifestă o înaltă
preocupare pentru lărgirea de
mocrației socialiste, pentru îm
bogățirea materialismului dia

lectic și istoric, a teoriei revo
luționare cu noi concepte des
pre partid și societate, despre
stat și drept, despre rolul și lo
cul națiunii și naționalităților
conlocuitoare în procesul edi
ficării noii societăți, despre ro
lul' maselor și al personalități
lor în istorie. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu :
„Socialismul a realizat
idealurile de
libertate
socială și națională pen
tru care au luptat înain
tașii cei mai luminați, a
înfăptuit pentru prima
oară unitatea social-politică a poporului".
Treptat, a fost făurit cadrul
social-politic și economic in ve
derea înfloririi impetuoase
a
națiunii noastre, descătușării energiilor creatoare ale întregu
lui popor, înfăptuirii năzuințe
lor de progres ale maselor.
Azi, în anii construcției socia
liste, unitatea tuturor oame
nilor muncii din patria noastră
în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, are o puter
nică bază politică : PUTEREA
DE STAT O DEȚINE PO
PORUL.
Cu mai bine de o sută de ani
în urmă, Nicolae Bălcescu spu
nea că „nu poate fi fericire
fără libertate și nu poate fi li
bertate fără putere". Lupta
pentru puterea celor mulți a
început odată cu înfăptuirea
actului istoric de la 23 Au
gust 1944. Comuniștii au spus
răspicat că se imnune lua
rea puterii din mîinile foștilor
stăpînitori, că ea trebuie să re
vină poporului. Nu era însă to
tul să gindești așa, se cerea ca
gîndul să devină faptă. La îm
potrivirea reacțiunii s-a răspuns
cu forța
întregului popor. A
fost aprigă bătălia pentru pu
tere. După ce, în județe, în orașe,. în sate, masele populare,
conduse de comuniști, luaseră
cu asalt prefecturile și primă
riile, instaurind în fruntea aces
tora reprezentanți ai forțelor
democratice, în București și în

alte localități au avut loc im
presionante manifestații în fa
voarea unui guvern al Frontului
Național Democratic. La 6 mar
tie 1945 s-a format primul gu
vern din istoria
României în
care clasei muncitoare îi reve
nise rolul conducător. La 19 no
iembrie 1946, în primele alegeri
parlamentare postbelice, s-a în
registrat o categorică victorie a
Blocului Partidelor Democra
tice : cîteva zile după această
dată își deschidea lucrările pri
mul parlament democratic din
întreaga istorie a țării. La 30
Decembrie 1947 România deve
nea republică. Vorbind la radio,
în noaptea Anului nou 1948, în
numele Prezidiului provizoriu,
profesorul C. I. Parhon spunea :
„Poporul român și-a
dobindit acum libertatea
de a-și da forma de stat
cea mai potrivită cu as
pirațiile sale firești — re
publica populară".
începînd cu acel moment al
istoriei patriei, puterea politică
a revenit în întregime poporului.
Dar lupta revoluționară nu s-a
încheiat. Mai erau atîtea de
făcut in țară. Au urmat alte bă
tălii, pentru consolidarea puterii
politice, pentru crearea tuturor
condițiilor ca poporul să-și poa
tă exercita pe deplin dreptul
său suveran de făuritor al noii
istorii a patriei. In toți acești ani ce au urmat actu
lui măreț al cuceririi depli
ne a puterii politice de că
tre clasa muncitoare, în alianță
cu țărănimea și
intelectuali
tatea, sub conducerea partidului
comunist, s-a dezvoltat statul
socialist, au avut loc prefaceri
revoluționare in esența și baza
lui socială, au fost perfecționate
formele și mecanismele sale. Pe
acest fond a fost edificată eco
nomia socialistă unitară,
s-au
produs prefaceri calitative în
structura de clasă a societății,
s-a intensificat procesul de
omogenizare socială: a fost
făurită unitatea social-politică a
întregului nostru popor în jurul
partidului.

devină fapte, adevăratul si uni
cul conducător al țării, al po
porului român. Iar in rîndul ce
lor mai energici, celor mai de
votați luptători pentru ctitorirea
noului timp al României, istoria
a înscris la loc de cinste numele
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Numele comunistului înflăcărat,
al patriotului revoluționar, al
eminentului conducător politic
aflat, azi, prin voința întregii
noastre națiuni, în fruntea parti
dului și a țării. Numele eroului
care, încă din anii grei ai ilega
lității, și-a făcut un crez din a
se dărui cauzei independenței și
unității patriei. Pentru unitate
au luptat, de-a lungul veacuri
lor, generație după
generație,
patrioții cei mai luminați; for
ța lor, eroismul lor au izvorît
din năzuința fierbinte de a con
solida, pe pămîntul patriei, un
stat puternic, unitar, liber și in
dependent. Unității, pentru a că
rei dezvoltare și cimentare a ac
ționat și acționează neabătut, cu
pilduitoare dăruire patriotică,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi
sint conferite acum, în anii
rodnici de după cel de-al IX-lea
Congres al partidului, o nouă
calitate și dimensiuni fără egal.
Azi, în anii cei mai rodnici ai
tării, din cîțî sint cuprinși in în
treaga sa istorie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu manifestă o
preocupare neîncetată pentru ca
unitatea dintre partid și ponor
să fie tot mai puternică, pen
tru ca întregul popor să fie
strîns unit în jurul partidului,
animat de aceleași însuflețitoare
idealuri, muncind cu elan pentru
a asigura, prin efort
comun,
continua
înflorire a
patriei,
bunăstarea și fericirea tuturor
fiilor ei. Trei nume — Partidul,
Ceaușescu, România — sint, azi,
înălțător simbol al noii unități
economico-sociale
a
patriei,
elocventă expresie a forței unui
popor liber într-o țară liberă,
avînd la bază deplina coeziune
de interese și țeluri, de năzuin
țe și voință de acțiune.

Aici,

Partidul,

Ceaușescu,

— trei nume,
simbol

al

In toți acești ani luminoși ai
patriei, ani de adinei prefaceri
revoluționare, partidul s-a do

un

Unire — Unitate. Aflată, azi,
pe o nouă spirală a devenirii
sale, unitatea poporului în jurul
partidului este izvorul veșnic viu
al izbînzilor din prezent, este
chezășie a viitorului comunist
al patriei. Ea exprimă unitatea
tuturor fiilor patriei, fără deose
bire de naționalitate. A tuturor
virstelor, a tuturor generațiilor.
Cu toții, tineri și vîrstnici, fiii
tării acționează împreună, în
strînsă unitate, pentru ca toate
problemele edificării noii socie
tăți să-și găsească soluționarea
cea mai bună, pentru ca patria
noastră să fie tot mai înfloritoa
re. tot mai bogată.
în anii de după cel
de-al IX-lea
Congres,
perioadă nemijlocit le
gată de numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
de gîndirea sa clarvă
zătoare, de acțiunea sa
revoluționară,
patria
noastră a urcat pe trepte
tot mai înalte de progres
și bunăstare.
Congre
sele partidului, Confe
rințele Naționale desfă
șurate din 1965 și pînă in
prezent au dat viață
unor cutezătoare
pro
grame
de transformări
înnoitoare.
Au crescut neîncetat produ
sul social și venitul național,
s-a înfăptuit modernizarea in
dustriei, a fost declanșată noua
revoluție agrară, au cunoscut un
puternic avînt învățământul, ști
ința și cultura, toate acestea fi
ind potențate de dezvoltarea
echilibrată, armonioasă a tutu
ror județelor, a tuturor localită
ților. $i cum evenimentele nu
pot fi despărțite de
oameni,,
paginile istoriei acestor
ani
rodnici evocă eroismul, abnega
ția, patriotismul revoluționar ce
caracterizează
milioanele
de
constructori ai socialismului, mi
nunății oameni care au trasat,
prin munca lor unită, prin voin
ța lor, noul chip al României
socialiste.

unde-i stăpîn

poporul!

România

înălțător

unității
vedit. prin programul său, prin
acțiunea consecventă pentru ca
proiectele sale cutezătoare să

Dacă ar fi posibil să cuprin
dem, într-o clipă, intr-o singură
imagine, tot ceea ce s-a înfăp
tuit pe pămîntul
patriei,
în
veacurile toate cîte au fost pînă
la momentul istoric al lui 23 Au
gust, de acum 40 de ani, pentru
ca apoi să aducem pentru com
parație o altă imagine, a Româ
niei de azi. aceste două ima

gini ar fi deosebit
de ex
presive. pentru a dovedi că
în anii construcției socialis
te. îndeosebi în anii de după
ce! de-al IX-lea Gongres al parti
dului, au fost obținute realizări
ce altădată nu puteau fi durate
în sute și sute de ani. Totul s-a
transformat, s-a înnoit. Orașele
și satele s-au
dezvoltat
cu

rapiditate extraordinară.
S-au
ridicat mii și mii de obiective
industriale, repartizate
echili
brat în toate județele patriei.
Numeroase riuri s-au abătut din
cursul lor milenar, tăindu-și al
bii noi, pe coordonatele Impuse
de nevoile energetice ale țării.
S-au înălțat pretutindeni locuin
țe confortabile, instituții științi
fice, de invățămînt și cultură,
unități sanitare.
Aici, unde-i stăpîn po
porul,
în
spațiul
de
muncă, de năzuințe și
împliniri
numit Româ
nia, au loc cele mai
profunde prefaceri revo
luționare din
întreaga
istorie a patriei.
Aici, unde-i stăpîn po
poral, în România socia
listă, de la un an Ia al
tul orașele și satele sint
tot mai înfloritoare, via
ta oamenilor este
tot
mai bogată, tot mai demnă.
Să privim țara, în acest an in
care se împlinesc patru decenii
de la înfăptuirea marelui act is
toric de la 23 August 1944; în
acest al patruzecilea an al liber
tății sale. De la un capăt la al
tui se muncește, se creează. Sint
numeroase mărturiile dăruirii,
abnegației cu care întregul nos
tru popor, în deplină unitate,
înfăptuiește programele elabo
rate de partid, dă viață cuteză
toarelor idei ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind pre
zentul și viitorul României. Iată,
pe noua hartă a patriei vedem
impresionantele baraje de la
Porțile de Fier, de pe Argeș ;
vedem modernele cetăți ale in
dustriei constructoare de ma
șini, ale chimiei, ale metalurgiei,
vorbind lumii despre ceea ce
poate înfăptui un popor cînd
devine stăpîn pe propriile sale
destin:. Vedem, ureînd cuteză
toare spre vîrfuri de
munte,
panglica șerpuitoare a Transfăgărășanului: vedem traversînd
străvechea Dobroge noua cale
de apă dintre Dunăre și Marea
Neagră, obiectiv economie ce nu
s-ar fi putut înfăptui într-o altă

epocă, în care România nu dis
punea de o industrie atit de pu
ternică cum este cea de azi: ve
dem o uriașă operă constructi
vă. rod al hărniciei, al geniului
poporului nostru.
Unitatea
întregului
nostru popor în jurul
partidului, al secretaru
lui său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
se află la temelia a tot
ceea ce înfățișează noua
hartă a țării.
Izvorîtă direct din mărețul
Ideal al Unirii, care a însuflețit
secole de-a rîndul națiunea noas
tră, unitatea poporului în jurul
partidului este replica tonică a
prezentului, este supremul oma
giu pe care-1 aducem, azi, ce
lor ce au făurit România modernă. prin Unirea din 1859.
De la Congresul al IX-lea al
partidului, deschizător de nouă
istorie, pînă la cel de-al XII-lea
forum al comuniștilor, un im
presionant
arc
peste
timp
cuprinde o operă gigantică, în a
cărei înfăptuire un rol hotărîtor
a revenit celui ce a fost, celui
ce este simbol al unității po
porului. al puterii poporului de
a se afirma pe sine, de a-și
cîstiga stima și prețuirea între
gii lumi :

tovarășul

Nicolae

Ceaușescu,
secretarul
general
al partidului,
președintele
Republicii
Socialiste România, Eroul pe care țara îl săr
bătorește în aceste zile,
aducînd cinstirea înaltă,
omagiul fierbinte unei,
vieți exemplare, dăruite
partidului și
poporului,
în semn de profundă
recunoștință pentru ceea
ce este România de azi,
socialistă.
Acum, cînd poporul întreg întîmpină cu noi și mari realizări
cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, unitatea întregului
popor în jurul partidului, al
secretarului său general se con
stituie în argument esențial al
încrederii în viitorul comunist
al patriei.

UNIRE — UNITATE. Sîr>t cuvinte emblematice așezate pe
frontispiciul luminos al țării, în acest moment în care sărbăto
rim actul istoric înfăptuit Ia 24 Ianuarie 1859. Evocăm măreața
operă a Unirii, a înfăptuirii statului național unitar român cu
conștiința limpede că omagiul cel mai înălțător pe care-1 adu
cem, azi, eroilor din 1859, din 1918, tuturor marilor înaintași ce
au fost însuflețiți de idealul unității naționale este hotărîrea
fermă, nestrămutată a intreguliți nostru popor de a munci in
strînsă unitate de convingeri și Idealuri, fără preget, pentru a
înfăptui Programul partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comu
nism.

Adrian VASILESCU
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------- ENERGIA ELECTRICĂ
- riguros gospodărită, sever economisită!
- -- 1
Căi
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© Trebuie redus la
strictul necesar spa
țiul iluminat din fieca
re locuință © Să se re
nunțe complet la apa
ratele electrice de în
călzit, la frigidere ®
Să rămînă în funcțiune
un singur bec, aprins
doar pe timpul cît se
află uni om în încăpere © Becurile mari
trebuie înlocuite cu
becuri de putere redusă '® Se interzice folosirea în birou
_____
,_______
rile instituțiilor
de orice
fe! a aparatelor electrice de încălzit, iar în
timpul iernii, a aparatelor și instalațiilor fri
gorifice © Să se redu
că la strictul necesar
numărul becurilor și ai
celorlalte instalații de
iluminat public ® Să
fie scoase din func
țiune circuitele de ilu
minat de pe arterele și
din zonele nefrecven
tate © Să se reducă la
strictul necesar timpul
de funcționare a ar
zătoarelor de gaze
® Trebuie înlocuite
arzătoarele neeconomicoase în imobilele
încălzite cu gaze ® Se
interzice folosirea gazelor de la bucătărie
pentru încălzirea camerelor
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Trebuie redus cu cel puțin jumă
ar fi altfel decît trebuie, atunci ce
tate consumul de energie electrică,
autoritate morală aș avea în fața
termică și gaze în sectorul casnic. în
subordonaților?", adăugase direc
locurile publice, în general în consu
torul.
murile care nu sint legate de pro
într-adevăr, autoritatea nu se im
cese tehnologice.' Respectarea rigu
pune, ci se cîștigă prin exemplu
roasă a măsurilor îndreptate în apersonal.' Iar oamenii te urmează
ceastă direcție se înscrie, ca o priofără discuții inutile atunci cînd văd
■ ritate, și în activitatea curentă a • că cel care le cere să facă un anu
Consiliului popular al municipiului
mit lucru aplică el, primul, măsura
Craiova, a întregului său activ, în
stabilită. Așa și la I.J.G.C.L. Dolj. în
strînsă colaborare cu organele de
clădirea sediului acestei întreprin
specialitate și cu cetățenii.
deri n-am găsit nimic de reproșat.
Sînt multe dovezi de . necontestat
Mai mult, avem prilejul să consem
că și la Craiova s-a înțeles impera
năm o inițiativă, pină acum, pare-se,
tivul evitării oricărei forme de ri
aplicată doar aici : personalul TESA
sipă de energie și combustibili și
din 6 încăperi a fost — și va fi pină
pentru aplicarea
că se acționează
în luna martie — găzduit în alte
măsurilor adoptate de conducerea
birouri, al căror spațiu a permis
partidului și statului în vederea recontinuarea activităților funcționă
ducerii cu cel puțin 50 la sută a conrești.
sumurilor.
ToCostică
varăsul
Chițimia. primarul municipiului,
ne spunea că nu
mai din econo
miile
cumulate
pină la data do
cumentării noas
tre la consumul
casnic de energie
electrică Craiova
și-ar putea asigu
ra...
consumul
casnic pe 46 de
zile, iar ilumina
tul public — din
economiile reali
zate chiar la ilu
minatul public —
pe 23 de zile
ajuns
Intreprinderea
se poate și că activitățile întreprinse
comercială
„Alimentara",
de consiliul popular municipal —
Aflăm de la tovarășul Gheorprin activul propriu, prin antrena
ghe Mic. secretarul comitetuiui
rea deputaților, a celor 71 comitete
de partid — care
. ._ _ ne-a
.. _ .. ...
___
invitat
de cetățeni și a celor 162 asociații
pentru discuție în biroul directorului,
Florin Moraru, „absent pentru cîteva
de locatari — se soldează cu rezul
tate.
minute" — că au fost luate măsuri
stricte
în scopul economisirii ener
Bineînțeles, pentru dezvoltarea agiei în cele 281 de unități de pe raza
cestor rezultate ar fi necesar ca
municipiului. 800 kW — atîta s-a
participarea tuturor consumatorilor
menținut, ca putere instalată pentru
să fie maximă. Și tot atît de necesar
iluminatul de siguranță, noaptea, pe
ar fi ca cei învestiți cu funcții de
întreaga întreprindere, „Chiar în
control să fie primii care să ofere
acest birou exista o lustră cu
exemplul cel bun. Deci să se con
6 becuri de cite 60 de W fiecare.
stituie in adevărate modele, demne
Acum, priviți la cele două tuburi de
de urmat. Așa ar fi normal, moral
neon — au doar 40 W, ambele.
și legal. Care este realitatea? Iată
Numai aici
economia este de
întrebarea căreia i-am căutat răs
(6x60) — 40 = 320 W. Frumos, nu ?“,
punsul... acasă la controlorii bunei
ne întreabă tovarășul Gheorghe Mic.
gospodăriri a energiei și combustibi
„Nu", îi răspundem, iar dineul ne
lilor.. în raidul nostru am fost ajuprivește nedumerit. Atunci îi ară
'tați de inginerul Alexandru Tută,
tăm
jos, lingă piciorul biroului, o
inspector principal la inspectoratul
...aerotermă de 2 000 W. Numai acest
teritorial pentru controlul gospodă
„obiect" consumă cu 1 680 W mai
ririi energiei și combustibililor. Ce
am constatat ?
mult decît... fosta lustră.
Afară, pe stradă, temperatura ae
„Aplicarea măsurilor începe chiar
rului era de 2,5’ C. Pe coridoarele
din acest birou", ne spunea, ca
Regionalei de distribuție a gazelor
răspuns
la
întrebarea
noastră,
inginerul Costică Radovici, direc
din Craiova mercurul termometre
torul I.J.G.C.L. ----lor nu vrea să coboare sub 19°C
Dolj. Iar afirmația sa avea ca _____
___
, (clădirea are centrală proprie). „Ca
suport însăși
realitatea : din cele cinci becuri ale
sieria" este bine iluminată — și de
afară, prin geamuri, și de la bec !
lustrei suspendate în biroul directo
rial, fusese lăsat doar unul, prizele
Ard și tuburile din biroul „relații cu
publicul" (Ce-i drept, geamurile
erau sigilate, soba de teracotă încăl
ghișeelor sînt vopsite, deci...). în bi
zită doar atît cît să radieze o tem
roul maistrului Victor .Cîrstov, , al
peratură conformă cu prevederile
Decret ..iui nr. 620/1973, 1 ferestrele
doilea rînd de.geamuri stă lipit de
pereți.
Temperatura : 22,5° C. La fel
curate lăsau, să pătrundă nestinghe
rită lumina naturală, tîmplăria fuse
în biroul „calcul diagrame". Fiiincse bine izolată. „Dacă aici la mine
ționarele (Carolina Ionescu, Mariana

Pîrșoiu și Anca Barbu) își țin . pu
loverele pe spătarele scaunelor. Ală
turi de biroul dumnealor este un al
tul, cu ferestrele larg 1 deschise.
în biroul directorului Petre Ciocănescu e de-a dreptul zăpușeală, sint
24,PC. Aparatul de radio merge..
deși tovarășul director e undeva,
prin oraș. Sînt două calorifere, am
bele fierbinți : unul „clasic", cu 20
de elemenți; celălalt „artizanal",.con
fecționat din 18 țevi cu diametrul de
3" (circa 80 mm).
Lucru cert : cine transpiră ușor Să
ocolească Regionala Craioya de distribuție a gazelor...
La I.R.E. Craiova (str. Brestii
nr. 5) discutam cu inginerii Gheorghe Stroică, director, și Gheorghe
Udangiu, director tehnic, despre mă
surile de reducere a consumului de
energie electrică
cu 50 la sută, în
sectoarele casnic
și iluminatul pu
blic. „în fiecare
zi ne-am menți
nut sub cotele aprobate". ne spun.
Si adaugă : „în
ultimele zile am
verificat cu echi
pele noastre 228
de unităti comer
ciale, de pres
tări servicii, tonete, • instituții.
Am fost drastici
cu cei pe care,
in orele de vîrf.
i-am găsit foloradiatoarele electrice.— Exemple ?
— Am debranșat 27 de consuma
tori abuzivi. Nu-i iertăm nici pe cei
din întreprinderea noastră. Trei lu
crători de la stația DIF de 110 kV
au fost găsiți cu un radiator electric
confecționat de ei. I-am sancționat
cu retrogradarea pe timp de o
lună.
L-am informat pe
;
primarul municipiului Craiova, tovarășul Costică
Chițimia, despre rezultatele
i
raidului
nostru și am fost asigurați : „Vom
lua măsurile care se impun".
întrticît documentarea pentru ar
ticolul de față s-a întreprins cu mai
multe zile .în urmă, ieri am revenit
cu întrebarea : „Ce s-a întreprins
după discuția noastră ?“. La care to
varășul Costică Chițimia ne-a răs
puns : „Cazul celor trei conducători
de întreprinderi — de la I.R.E., în
treprinderea de distribuție a gazelor
și de la I.C.S. Alimentara — a fost
prelucrat cu întregul aparat al co
mitetului municipal de partid și cu
activul din industrie, cu prilejul in
struirii din acea,stă lună. Tot cu acel
prilej am hotărit să se intensifice
controalele efectuate în vederea res
pectării sarcinii de economisire a
energiei . și combustibililor. Aceste
controale vor fi făcute de către ac
tiviști de partid și de lucrători ai
inspectoratelor energetice teritoriale".
Sint măsuri simple, ferme. Așa
cum simplă, dar fără putință de aba
tere este și problema reducerii con
sumurilor energetice in sectoarele
casnic și public.

Mircea BUNEA
Nicolae BABALĂU

Oi piwam pentru proBresul agrioilturii, pentru bunăstarea întregului popor

ÎN FIECARE GOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ
_ _ _ _ _ - PRODUCȚII MULT SPORITE!
Există toate condițiile pentru
dezvoltarea puternică a zootehniei
în județul Maramureș există o bo
gată tradiție și condiții naturale fa
vorabile pentru creșterea animalelor
în gospodăriile populației. Practic,
acest sector deține, din totalul efec
tivelor de animale existente în ju
deț, 74 la sută din efectivele de bo
vine și ovine. 58 la sută din cel de
porcine, precum și o pondere însem
nată la celelalte specii. Suportul ma
terial al acestei îndeletniciri îl con
stituie faptul că gospodăriile popu
lației dețin 38 la sută din suprafața
agricolă a județului.
Pornmd de la hotărîrile Conferin
ței Naționale a partidului. de la
cerința ca fiecare gospodărie țără
nească să dețină cel puțin o vacă,
mai multe oi. porci și alte animale
și păsări, în vederea satisfacerii ne
voilor proprii de consum și livrării
unor cantități
sporite de produse
animaliere la fondul de stat, biroul
comitetului județean de partid și co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean s-au preocupat perma
nent de cunoașterea și însușirea de
către fiecare producător a sarcinilor
reieșite din documentele de partid
și au sprijinit și îndrumat comisiile
comunale ale producătorilor agricoli
pentru a-și îndeplini cît mai bine
atribuțiile ce le revin. în acest scop,
colective formate din activiști
de
partid și de stat din județ, împreună
cu organele de stat
comunale au
purtat discuții sistematice cu crescă
torii și cu cetățenii care dețin pămînt și nu au animale, precum și
cu cei care cresc animale, asupra
avantajelor pe care le au din această
îndeletnicire.
în activitatea noastră pentru asi
gurarea condițiilor materiale nece
sare stimulării creșterii animalelor
și a producțiilor agricole in gospo
dăriile populației am situat pe pri
mul plan preocuparea pentru crește
rea potențialului productiv al pămintului. pentru folosirea cu randa
ment maxim a fiecărei palme de te
ren, indiferent de forma de proprie
tate. Această preocupare s-a mate
rializat prin punerea lă dispoziția
gospodăriilor populației a unor can
tități însemnate de îngrășăminte chi
mice și semințe pentru sporirea pro
ducție; de masă verde pe cele peste
80 000 de hectare pajiști naturale,
aflate. în proprietatea lor. De ase
menea. crescătorilor de animale li
s-au repartizat anul trecut 38 000
hectare de pășuni proprietate a sta
tului și 70 000 hectare păduri și po
ieni pășunabile. Totodată, prin coo
perativele de credit gospodăriilor
populației li s-au acordat credite și
alte stimulente materiale, in primul
rînd pentru cumpărarea de animale.

în vederea realizării sarcinii tra
sate de conducerea partidului ca
județul Maramureș să devină un
mare furnizor de taurine din rasa
brună de Maramureș, s-a desfășurat
o amplă activitate de selecție, cuprinzind în această acțiune un efec
tiv de peste 10 000 de vaci, ceea ce
ne-a permis -să livrăm anual altor
județe circa 4 000 de vițele și tăurași de prăsilă.
înfăptuirea acestor măsuri a de
terminat unele rezultate bune în sec
torul gospodăriilor populației în ce
privește creșterea efectivelor de
animale, a producției și a livrărilor
la fondul'de stat. In prezent, aceas
tă categorie de
producători dețin
144 000 de bovine, cu peste 18 000 mai
multe decît la recensămîntul din anul trecut, 225 000 de ovine, cu 20 000
mai multe, și 131 000 porcine, cu
37 000 capete in plus, revenind pe o
familie o încărcătură medie de 1,4
bovine, 2,2 ovine și 1,3 porcine. Este
demn de subliniat si faptul că. da
torită măsurilor întreprinse
după
Conferința Națională a partidului.
• numărul familiilor care nu dețineau
animale a scăzut cu aproape 5 000.
Ne dăm bine seama insă că avem
multe de făcut pentru a ajunge ca
toate gospodăriile țărănești, toți lo
cuitorii de la sate să crească anima
le, așa cum dealtfel ne-am stabilit
prin programele proprii de măsuri.
Dacă ne raportăm la sarcinile de
plan pe anul 1983, acestea au fost de
pășite cu 18 000 ovine. 12 000 porcine
și 100 000 păsări, dar nu ne-am rea
lizat întregul spor planificat pe anul
trecut la bovine, ca urmare a neajun
surilor pe care le mai avem în le
gătură cu . îndrumarea tehnică de
specialitate, cu urmărirea și reali
zarea indicatorilor de reproducție.
în ce privește, contractarea și li
vrarea, produselor agricole la -fondul
de stat de la gospodăriile populației.

deși în anul trecut, s-au livrat, cu
peste 34 000 hi lapte de• vacă mai
mult decît în 1982, unele creșteri înregistrîndu-se și la laptele de oaie
și la celelalte produse, totuși, rezul
tatele s-au situat sub nivelul 'pla
nificat și, mai ales, sub posibilită
țile de care dispune județul nostru.
Pentru îmbunătățirea activității în
acest sector vom aplică cu fermi
tate măsurile prevăzute în Progra
mul unic de creștere a producției
agricole în gospodăriile personale ale
membrilor cooperativelor agricole de
producție și în gospodăriile produ
cătorilor individuali. în acest scop
vom implica în mai mare măsură
consiliile populare în realizarea unor
acțiuni susținute care să determine
gospodarii să crească mai multe ani
male și să livreze cantități sporite
de produse agroalimentare la' fondul
de stat și la cel de autoaprovizionare.
în mod deosebit vom mobiliza cres
cătorii de animale să participe într-o
măsură mai mare la executarea lu
crărilor de îmbunătățire a pajiștilor
naturale, în vederea creșterii produc
ției acestora. De asemenea, ii vom
sprijini pe aceștia cu semințele ne
cesare îmbunătățirii structurii c.ulturilor furajere. în așa fel încît pon
derea s-o dețină plantele trifoliene.
Totodată vom asigura aprovizionarea
mai bună a locuitorilor de la sate cu
unelte agricole și mașini pentru te
renurile în pantă, in scopul execu
tării mecanizate a unor lucrări. Prin
aplicarea acestor măsuri, printr-o
activitate intensă și plină de răspun
dere din partea consiliilor populare,
se va'asigura o creștere mai substan
țială a producției agricole și a efec
tivelor de animale în gospodăriile
contribuția
populației, . va
spori
acestora la realizarea programului
de autoaprovizionare, la satisfacerea
în mai mare măsură a necesităților
economiei naționale.

Dumitru CIUCLEA
prim-vicepreședinte al Comitetului
executiv al Consiliului popular
județean Maramureș

Este în interesul nostru să lucrăm
bine fiecare palmă de pămint
Pe Ia noi se spune așa : pe om îl
cunoști după cum îi arată gospodă
ria. Intr-adevăr, este de ajuns să
arunci o privire la ce are locuitorul
unui sat pe lîngă casă, la ce obține
pe lotul aflat în folosință personală,
pentru ca să-ți dai seama cit este de
gospodar. La toate acestea
m-am
gindit atunci cînd am citit cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru

de la Sinaia și Programul unic de
creștere a producției agricole în
gospodăriile populației. Prevederile
sînt de natură să stimuleze pe toți
locuitorii satului să obțină cantități
cît mai mari de produse agricole, să
livreze o parte din ele la fondul de
stat și fondul' de autoaprovizionare.
munca
Și aceasta, concomitent cu
pe care o desfășurăm noi pentru
dezvoltarea cooperativei agricole.

care rămîne, pe mai, departe, prin
cipalul nostru izvor de venituri.
Rezultatele pe care eu le obțin pe
lotul in folosință, în gospodăria per
sonală dovedesc că pămîntul dă pro
ducții după cum il lucrezi. Familia
mea se compune din cinci persoane :
eu, soția, părinții mei și uri. copil.
Din prima și pină în ultima zi â anu
lui muncim fără întrerupere, atît în
cooperativa agricolă, cît și în. gos
podăria . proprie. Și se înțelege, că
avem tot ce ne trebuie. Cu toate că
pentru zona noastră. 1983 a fost un
an mai puțin favorabil, am reușit să
obținem rezultate bune. Din gospo
dăria proprie am valorificat, pe
bază de contract cu statul, următoa
rele produse : un porc de 117 kilo
grame, 110 porumbei, 1 200 kg Sfeclă
de zahăr, 115 kg floarea-soarelui, 11
păsări, 15 kg fasole, 25 kg ceapă, 220
kg porumb și 163 bucăți ouă. Am
obținut, pe această cale, însemnate
sume de bani cu care mi-am putut
rezolva o serie de probleme în fa
milie. Și ca mine sint și alți membri
ai cooperativei agricole. Dezvoltarea
cooperativei, precum și faptul
că
obținem recolte bune pe loturile în
folosință ne sporesc veniturile. Se
vede după casele noastre frumoase,
după modul cum trăim.
Sîntem hotăriți să ne lucrăm și mai
bine loturile în folosință personală,
să creștem pe lîngă. casă mai multe
animale și păsări. De aceea,
din
iarnă, eu și alți cooperatori fertilizăm
pămîntul cu îngrășăminte organice,
executăm alte lucrări. Pentru a ob
ține recolte cît mai bune, socotesc
că este bine ca planul de cultură
pentru fiecare gospodărie să se sta
bilească din vreme, încît fiecare om
să cunoască exact ce anume are de
făcut. Totodată, este bine să ni se
asigure din timp semințe din soiuri
de înaltă producție. Consider.
de
asemenea, ca o serie de lucrări care
se execută mecanizat — cu deosebire
arătura de bază — să se realizeze în
perioada optimă, întocmai ca și în
unități.
Ca om care de mic copil muncesc
pămîntul pot spune cu toată convin
gerea că în folosirea fondului fun
ciar atît in unități, cît și în gospo
dăriile proprii mai avem multe de
făcut. O bună colaborare a tuturor
factorilor și mai ales interesul sporit
al fiecărui cooperator de a realiza
mereu mai mult de pe lotul pe care-1
lucrează vOr face ca fiecare palmă
de teren să fie cultivată și folosită cu
spirit gospodăresc. în ce mă privește,
vreau ca și în acest an să mă si
tuez printre gospodarii de frunte din
comuna noastră. Adică să valorific
pe bază de contract cu statul întreg
surplusul de produse obținut prin
munca familiei.

Alexandru GOLIC1
țăran cooperator, comuna Vinători,
județul Mehedinți

DECERNAREA DRAPELULUI C. C. AL 0. T. C.
ORGANIZAȚIEI
» DE TINERET A ACADEMIEI MILITARE
Duminică. dimineața a avut loc
festivitatea decernării Drapelului Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist organizației U.T.C. a
Academiei militare pentru contribu
ția adusă la obținerea de rezultate
foarte bune în procesul de învățămint, de cercetare și producție, la
educarea comunistă, patriotică, revo
luționară a viitoarelor cadre tehnice
ale armatei noastre. ■
Desfășurată în preajma sărbători
rii a 125 de ani de la Unirea Moldo
vei cu . Muntenia și aniversării a
peste cinci decenii de activitate re
voluționară și a zilei de naștere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. so
lemnitatea a oferit participanților
prilejul de a-și exprima cele mai
fierbinți sentimente de dragoste si
devotament față de patrie și partid,
față de secretarul general al parti
dului. conducătorul încercat al desti
nelor noastre socialiste.
La festivitate au participat general-locotenent Ilie Ceaușescu. adjunct
al ministrului apărării naționale
și secretar al Consiliului politic su
perior al armatei, reprezentanți ai
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, ofițeri
și militari în termen, pionieri.

Tovarășul Alexandru Diaconescu.
secretar al C.C. al U.T.C.. care, in
numele Biroului C.C. al U.T.C., a
înmînat drapelul, a urat studenților
noi și importante succese la învăță
tură. în formarea lor ca specialiști
militari și activiști ai partidului, ca
viitoare cadre de nădejde ale arma
tei.
Cu acest prilej, studenții Acade
miei militare s-au angajat să trans
pună cu hotărîre în viață sarcinile
și indicațiile
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale
armatei și la Consfătuirea de lucru
de la Mangalia, să îndeplinească in
totalitate prevederile Directivei co
mandantului suprem.
Ei și-au exprimat voința de a
munci, și in continuare, cu aceeași
dăruire și abnegație, pentru a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperiaiistă și Congresul al XIII-lea al parti
dului cu rezultate deosebite în toate
domeniile vieții ostășești, de a se
pregăti cu responsabilitate comunistă
pentru a deveni buni specialiști ai
armatei noastre.

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT
Turneul fotbaliștilor noștri în Ecuador
în ultima zi a turneului interna
țional de fotbal desfășurat în orașul
ecuadorian Guayaquil, selecționata
divizionară a României a întrecut cu
scorul de 3—1 (0—0) echipa Ecuado
rului. Golurile au fost marcate dez
Bdloni (min. 52), Iorgulescu (min.
61), Cămătaru (min. 63), respectiv
Valencia (min. 71).
Selecționata română a evoluat în
următoarea alcătuire : Lung — Negrilă (min. 55 Iovan), Iorgulescu,

Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Boloni. Klein (min. 63 Hagi), Bălăci,
Geolgău (min, 63 Lăcătuș), Cămă
taru.
în celălalt meci al zilei. . Chile a
dispus de Polonia cu scorul' de 2—1
(2-0).
Iată clasamentul final al competi
ției : 1. Chile
5 puncte ; 2. Selec
ționata divizionară a României — 4
puncte ; 3. Ecuador — 2 puncte ; 4.
Polonia — 1 punct.

CALEIDOSCOP
• O delegație a Federației inter
naționale de fotbal (F.I.F.A.), con
dusă de președintele Joao Havelange și de secretarul F.I.F.A., Jo
seph Blatter, se află în prezent in
tr-o vizită in Mexic, gazda turneu
lui final al campionatului mondial
din 1986, pentru a aproba emblema
și mascota competiției, precum și
pentru a discuta alte probleme le
gate de organizarea „Cupei mon
diale".
în cursul unei conferințe de pre
să. Joao Havelange a precizat că
anul viitor, in S.U.A. sau Spania, se
va desfășura un campionat mondial
de fotbal în sală. Tot în 1985 ur
mează să fie organizat campionatul
mondial de fotbal feminin, în Ja
ponia. De asemenea. 1985 va fi anul
debutului unei noi competiții mon
diale — cea rezervată cadeților (ju
cători. între 14 și 16 ani), prima editie urmînd să aibă loc în R.P. Chi
neză, iar cea de-a doua — în 1987,
în Canada.

• O comisie specială alcătuită din.
reprezentanți ai guvernului, primă
riei Parisului, regiunii „Ile de
France" și ăi Comitetului national olimpic și sportiv francez (C.N.O.S.F.)
a elaborat un dosar amănunțit pri
vind necesitățile existente în cazul
în care capitala Franței ar orga
niza — așa cum se intenționează —
Jocurile Olimpice din anul 1992.
Printre amenajările considerate ne
cesare se numără un sat olimpic
pentru 15 000 de sportivi (Olimpiada
urmînd să dureze 16 zile, cuprinzînd
întreceri la 24 discipline), un stadion
de atletism de 70 000—80 000 locuri,
o piscină pentru 10 000 de specta-

Convorbiri economice
româno-indoneziene
La București au început, luni, lu
crările primei sesiuni a Comisiei
mixte de cooperare economică, tehnico-științifică și schimburi comer
ciale româno-indoneziană.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul dialogului la nivel înalt,
de la Jakarta, din noiembrie 1982,
sînt analizate stadiul actual al rela
țiilor economică româno-indoneziene,
posibilitățile dezvoltării
cooperării
bilaterale pe multiple planuri, lăr
girii și diversificării schimburilor re
ciproce de mărfuri.
Cele două delegații sînt conduse de
Marin Enache. viceprim-ministru al
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, si de prof. dr. Aii Wartdhana, ministru coordonator pentru eco
nomie, finanțe, industrie și supervi
zarea dezvoltării al Republicii Indo
nezia.
(Agerpres)

Examenul de bacalaureat
în acest an
Luni, Ministerul Educației și învățămintuiui a dat publicității —
prin revista „învățămintul liceal șl
tehnic profesional" nr. 1/1984 — re
glementările legale privind ediția
din 1984 a examenului de bacalau
reat.
Anul acesta, examenul de baca
laureat șe organizează în două se
siuni. în perioadele 21—30 iunie și
13—22 august. Candidații promoției
1984 vor fi înscriși pentru sesiunea
din iunie, pe baza evidentelor existente la secretariatele liceelor,
iar candidații din promoțiile 1982—
1983 se pot înscrie pină la data de
31 martie! Lucrările practice pentru
examen vor fi executate si depuse
la secretariatele liceelor pină la data
de 1 iunie.
în revistă sînt publicate. în de
taliu., condițiile de înscriere, moda
litățile de organizare a examenului,
graficul de desfășurare a acțiunilor
legate de examen, precizările privind
stabilirea temelor, realizarea și sus
ținerea lucrărilor practice, precum
și lista 1 pe baza cărora se susțin
probele la examenul de bacalaureat.

tori si un centru de presă capabil
să adăpostească 9 000 de persoane.
Instalațiile sportive existente asigu
ră. de pe acum, fără amenajări spe
ciale. desfășurarea întrecerilor in 16
discipline.
După cum se știe, Parisul inten
ționează să-și prezinte candidatura
pentru organizarea J.O. din 1992
pentru a sărbători împlinirea unui
secol de cînd francezul Pierre de
Coubertin a 'lansat ideea restabili
rii Olimpiadelor, in marele amfitea
tru al Universității pariziene Sorbona,

tv
PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Istoria sub fald
de tricolor. Montaj muzical-literar
15,25 Viața școlii
15.45 Țară românească, vatră strămo
șească. Melodii populare
16,00 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor.
Îndrumări tehnice, pentru lucrăto
rii din agricultură
16.20 Ecran de vacanță. Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Arc peste timp (color). 24 Ianua
rie 1859—1984. Uniți sîntem de-a
pururi. Documentar. Producție a
Studioului de film TV
20.45 E vie astăzi flacăra Unirii. Spec
tacol muzical-literar organizat de
Radioteleviziunea română în cola
borare cu Consiliul Culturii și
Educației Socialiste
21.45 Teatru TV : ,,Unirea este puterea'4
de Ion Luca (color). Premieră pe
țară. Regia : Eugen Todoran. Ulti
ma parte
22.30 Telejurnal (parțial color)
22,45’ Nestemate muzicale
23,00 închiderea programului

• într-un interviu acordat agen
ției de presă sovietice „Novosti",
marele maestru- sovietic Gări Kas
parov, finalist al turneului candidatilor la titlul mondial de șah, a de
clarat că. după opinia sa, „are șan
se de a cîștiga meciul cu Vasili
Smîslov", ce va începe la 9 martie,
la Vilnius. „Marele maestru VaSili
Smîslov este totuși un adversar mai
dificil decît
Viktor Korcinoi (ad
versarul său din semifinale). în timp
ce Korcinoi este un jucător di
namic, al cărui stil îmi convine.
Smîslov are un joc mai elaborat, fără
nici o greșeală"..
La rindul său, Vasili Smîslov a
spus : „Meciul meu cu Kasparov va
fi complicat din punct de vedere
tactic, pentru că tinărul meu ad
versar este un jucător foarte dotat
si energic.' în ciuda virstei sale
fragede. Kasparov posedă un larg
repertoriu de deschideri. Aceasta îmi
va pune probleme suplimentare în
pregătire. între care studierea . apro
fundată a' deschiderii Benoni.' de
pildă", a adăugat Vasili Smîslov.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins- între 24 ianuarie, ora 20 — 27 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi
în general umedă, cu cerul mai mult
noros. Vor cădea precipitații locale,
predominî'nd sub
formă de ninsoare,
mai frecvente în primele zile. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări
temporare,
îndeosebi
in
estul țării și Ta munte,
predominind
din sectorul estic. Temperatura aeru
lui va marca o scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 7 și
plus 3 grade, local mai scăzute în par
tea a doua a intervalului/iar maximele
între minus 4 și plus 6 grade. Ceață
locală, îndeosebi în centrul țării. In
București : Vremea va fi în general
umedă, cu cerul mai mult noros. Vor
cădea precipitații, mai ales sub formă
de ninsoare. Vint slab pînă la mode
rat, du unele intensificări din sectorul
estic. Temperaturile minime vor oscila
între • minus 3 și zero grade, iar cele
maxime între plus 1 și plus 4 grade.
Ceață; dimineața și seara.
(Ortansa
Jude,, meteorolog de serviciu).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI '
• în Capitală s-a desfășurat pri
mul cros al anului, contînd pentru
faza municipală a campionatului na
tional, la care au fost prezenti spor
tivi și sportive din cluburile și asociatiile bucureștene și din secto
rul agricol Ilfov. La diferitele ca
tegorii de vîrstă s-au remarcat Pau
la Stroiu. Mihai Bacrău. Gabriela
Giurea. Elena Radu, Liliana Ioniță,
Marian Dumitru, Radu Brăguță și
Daniela Vieru.
Duminică. în parcul din Calea

Plevnei se va desfășura o altă com
petiție de cros, dotată cii - „Cupa
Steaua".

• La interval de numai 3 zile,
ciclistul italian Francesco Moser și-a
corectat recordul mondial in proba
de o oră pe care-1 stabilise la 19
ianuarie cu rezultatul de 50.808 km.
în cea de-a doua tentativă efectuată
luni pe velodromul olimpic din Ciu
dad de Mexico Moser a realizat
51,151135 km.

Administrația de stat
Loto-Pronospiort
informează :

DE LA C.E.C.
Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că vineri, 27 ia
nuarie a.c., vor avea loc in Capi
tală, în sala Casei de cultură din
str. Zalomit nr. 6, orele 16,30, ur
mătoarele. trageri la sorți :
— tragerea la sorți pentru trimes
trul IV/1983 a libretelor de econo
mii cu dobindă și cîștiguri in auto
turisme emise de unitățile C.E.C.
din Capitală ;
— tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV/1983 ale libretelor de economii pentru turism, libretelor de
economii pentru construirea de lo
cuințe și libretelor de economii cu
cîștiguri in materiale de construc
ție.
De asemenea, Casa de Economii
și Consemnațiuni face cunoscut că

marți, 31 ianuarie a.c., vor avea loc
in Capitală, în sala Casei de cul
tură din str. Zalomit nr. 6, orele
16,30, tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV/1983 ale libretelor de
economii cu dobindă și ciștiguri in
autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din țară și tragerea la sorți
pentru luna ianuarie a obligațiuni
lor C.E.C. cu ciștiguri.
Cu prilejul acestor trageri la
sorți, Casa de Economii și Consem
națiuni va acorda importante ciș
tiguri in autoturisme, bani etc.
Tragerile la. sorți organizate de
Casa de Economii și Consemnațiuni
sînt publice, toți cei interesați pu
țind participa la lucrările de efec
tuare a acestora.
i

cinema
• Dacii: PATRIA (11 86 25)
9;
11,30; 14,30; 17,15; 19,45.
• Un petic de cer : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16; 18; 20,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Vis
de
ianuarie :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 înghițitorul de săbii :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : GRIVIȚA
(17 08 58) — 12,30; 15; 17,30; 20.
0 Program de desene animate — 9;
11; 13; 17,30, O scrisoare pierdută —
14,45; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Artista, dolarii și ardelenii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Povestea călătoriilor: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0 Miezul fierbinte al pîinii : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 10,30; 14; 16;
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
0 O lebădă iarna: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Dragostea și revoluția :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Cancan frenetic : UNION (13 49 04)
— 9,3D; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 De dragul tău, Anca : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Dragostea și regina : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fără panică,
vă
rog :
DACIA

(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, AURORA
(35 04 66)
— 9; 11,15;
13,30;. 15,45; 18; 20.
0 Capturați-i la barieră : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
0 îndrăgostit Ia propria
dorință :
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Rubedeniile : POPULAR (2515 17)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Gară pentru doi: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
0 Naufragiul: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0
Strada
Hanovra :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
8,30; 10,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
0
Afacerea
Pigot :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Lanțul amintirilor : LIRA (31 71 71)
— 13,30; 16; 19.
0 O afacere
murdară : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Capcană
neobișnuită :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Pasărea de foc spațială : FLACĂ
RA — 13.
0 Șatra : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național
(14 71 71, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
DIN 22 IANUARIE 1984
FAZA I : EXTRAGEREA I : 35 86
28 32 23 64 74 11 10
EXTRAGEREA A II-A : 1 89 36 61
76 77 59 84 17
FAZA a II-A : EXTRAGEREA A
III-A : 2 63 73 49 65 58 28 87
EXTRAGEREA A IV-A : 38 74 26
23 56 82 44 27
FAZA A III-A : EXTRAGEREA A
V-A : 18 88 42 30' 81 76 26 87 27 67
EXTRAGEREA A VI-A : 69 49 19
82 39 52 46 59 15 63
EXTRAGEREA A VII-A : 58 74 34
60 17 71 14 36 66 16
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
2 029 385 lei.

cuci — 19,30; (sala Atelier) : Harap
Alb — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Demoa
zela Măriuța, Carmen — 18.
0 Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
Mam’zelle Nitouche — 19.
© Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) :
Anecdote provinciale
— 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să
dorm — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
0 Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Preșul — 19.
0 Teatrul ,,Nottara“
(59 31 03, sala
Magheru) : Jocul vieț
și al morții
— 19,30; (sala Studio) : Sentimente și
naftalină — 19.
0 Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34) :
Arta
conversației — 19;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul
sărac — 18.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase44
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
© Ansamblul
„Rapsodia
română44
(13 13 00) :
După
datina străbună
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) :
Bunica se mărită — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) î
Visul de aur — 10; Pinocchio — 18.
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Teatrului „Ion Vasilescu44) : Dana și
leul — 10.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.
0 Estrada
Armatei
(13 60 64,
sala
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 19,30.
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Manifestări consacrate împlinirii

a 125 de ani de la formarea

statului național român

In comandamentele de armată și
de arme ale Ministerului Apărării
Naționale au avut loc adunări oma
giale consacrate împlinirii a 125 de
ani de la formarea statului națio
nal român prin unirea Moldovei cu
Muntenia, la care au participat ca
dre militare — generali și ofițeri,
maiștri militari și subofițeri, pre
cum și personal muncitor civil.
în expunerile si conferințele pre
zentate cu acest pș-ilej a fost sub
limată ideea că Unirea Moldovei
cu Muntenia s-a înscris ca o cu
cerire istorică a poporului nostru,
care a încununat veacurile de luptă
și jertfă ale românilor pentru îm
plinirea năzuințelor lor de a trăi
demni intr-o Românie liberă, inde
pendentă.
în cadrul acestor adunări au fost
evocate, de asemenea, momente din
lupta dusă de poporul nostru, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, în perioada interbelică, pen
tru apărarea integrității teritoriale
și suveranității patriei, cplminind
cu actul istoric de la 23 August
1944, cu victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă care a mar
cat, pentru patria noastră, începu
tul unei noi epoci.
Reliefîndu-se mărețele împliniri
ale poporului român in anii revo
luției și construcției socialiste, ob
ținute cu precădere
în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului nostru, a fost relevat
cu vie și profundă
recunoștință
faptul
că toate aceste realizări
poartă puternica amprentă a perso
nalității, gindirii cutezătoare și ac-.
țivității neobosite ale conducătorului
iubit al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
S-a remarcat faptul că in cadrul
acestor profunde prefaceri și ar
mata a cunoscut ample mutații ca
litative. Făurită, educată și condusă
de Partidul Comunist Român —
oștirea se prezintă astăzi, ca ur
mare a grijii partidului, personal
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca
o armată modernă, temeinic in
struită, cu o conștiință politică ri
dicată, cu un înalt nivel de orga
nizare, bine înzestrată cu mijloace
tehnice de luptă, gata permanent
să apere cu fermitate interesele
fundamentale ale poporului, orân
duirea nouă, socialistă.
în încheierea adunărilor. într-o
atmosferă de puternică vibrație pa

In diferite țări ale lumii sint organizate acțiuni pentru marcarea
celei de-a 125-a aniversări a zilei de 24 Ianuarie — unirea Moldovei
cu Muntenia — moment hotăritor in făurirea statului național unitar
roman. Ele se constituie in noi prilejuri de reliefare a permanenței
ideii de unitate națională in istoria poporului român, a luptei sale
pentru împlinirea acestei seculare aspirații, pentru apărarea neatîrnării neamului. Sint evidențiate, in același timp, marile. realizări ale
României socialiste in toate domeniile de activitate, eforturile susți
nute ale partidului și statului nostru, ale întregului popor pentru con
tinua înflorire a patriei.

triotică, participanții au adresat te
legrame C.C. al E.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, in care se dă expresie
simțămintelor de aleasă prețuire,
de dragoste și recunoștință fierbin
te ale tuturor ostașilor patriei, față
de conducătorul iubit al partidului
și statului, comandantul nostru su
prem. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și se reafirmă hotărirea nestrămu
tată de a acționa cu dăruire și ab
negație revoluționară pentru înde
plinirea exemplară, la inalt nivel
calitativ, a tuturor sarcinilor ce re
vin armatei din documentele Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, din Di
rectiva comandantului suprem, a
orientărilor și indicațiilor cuprinse
în cuvintările tovarășului Nicolae
Ceaușescu.

Asociația de prietenie a poporu
fost evidențiate condițiile istorice
lui chinez cu străinătatea și Aso
din Moldova și Muntenia, precum
ciația de prietenie China—România
și cele de pe plan european, care
au premers actul istoric de acum
au organizat, la BEIJING, o aduna
re festivă. în cuvîntul său, pre
125 de ani, legăturile existente in
tre cercurile politice și culturale
ședintele asociației s-a referit la
lupta Îndelungată a poporului ro
din Principatele Române și Fran
ța. Aceeași universitate a organi
mân pentru apărarea ființei națio
nale, pentru libertate și indepen
zat prezentarea unui ciclu de filme
dență, a elogiat politica externă a
documentare românești.
țării noastre, politică ce se bucură
Lectoratele de limbă română din
LYON, DIJON, MONTPELLIER,
de stima și aprecierea popoarelor
GRENOBLE, BORDEAUX și TOU
iubitoare de pace din lumea întrea
gă. Vorbitorul a subliniat contribu
LOUSE, precum și' Institutul român
ția adusă de președintele Nicolae
din cadrul Universității din STRAS
BOURG au organizat manifestări
Ceaușescu la ridicarea României pe
noi trepte de civilizație și progres,
omagiale, la care au luat parte ca
aportul său la dezvoltarea continuă
dre universitare, reprezentanți ai
cercurilor culturale, studenți.
a colaborării strinse între partidele,
Trecutul glorios al poporului ro
țările și popoarele noastre.
mân, lupta sa necurmată pentru
în cadrul manifestărilor consa
independență și păstrarea
ființei
crate marilor momente ale isto
naționale, permanența ideii de uni
riei României, la DAMASC a avut
tate in conștiința națiunii noastre,
loc o adunare festivă organizată de
precum și aspecte din viața Româ
Ministerul sirian al Culturii și Oniei contemporane au fost eviden
rientării Naționale și Asociația de
țiate și in cadrul altor acțiuni șl
prietenie Siria — România. A luat
manifestări ce au avut loc în dife
cuvîntul cu acest prilej Mohamad
rite capitale. La MOSCOVA a avut
Sakka, secretar al Organizației din
loc, la Ambasada României, o con
Damasc a Partidului Baas Arab
ferință de presă. Palatul Culturii
Socialist, membru al conducerii A„Cionlima", din PHENIAN, a găz
sociației de prietenie Siria —
duit vernisajul expoziției „Momente
România. A fost prezentat filmul
din lupta poporului român pentru u„România — Ceaușescu — Pace".
nitate și independență națională".
Cu același pri'ei. in orașul bel
Expoziții pe această temă au fost
gian WILLEBROEK a fost organi
deschise la BEIJING, la HELSIN
zată o manifestare prietenească. In
KI, în orașul CROYDON, din Ma
cuvîrrtul inaugural. J. Nauwaela.rts,
rea Britanie, precum și la Centrul
vicepreședinte al' Asociației cultu
cultul. • arab din DAMASC. Totoda
rale „Dacia", a subliniat că unirea
tă, expoziții documentare și de fo
Moldovei cu Muntenia în 1859 a
tografii privind lupta de veacuri a
însemnat deschiderea unor largi
poporului român pentru afirmarea
perspective pentru desăvirșirea în
tregului program de eliberare a
și păstrarea ființei sale naționale,
națiunii române. Cucerirea inde
cuprinzînd de asemenea imagini din
pendentei de stat, făurirea statu
viața și activitatea României con
temporane, au fost organizate la
lui național unitar român prin
WASHINGTON, BRASILIA, CA
unirea Transilvaniei cu patriaSABLANCA și TAZA (Maroc), în
mumă au fost rezultatul luptei se
orașul KAJAANI (Finlanda), pre
culare a poporului român de a trăi
cum și la OSLO.
in libertate. Astăzi, România ocu
pă un loc distinct în viata po
Momentul unirii Moldovei și
litică internațională. Acțiunile în
Munteniei, cu adîncă rezonanță și
treprinse de președintele Nicolae
majore semnificații în istoria po
Ceausescu pe plan internațional
porului nostru, este marcat, în asint o expresie elocventă a dorin
celași timp, de mijloacele de in
ței României de a trăi în pace si
formare in masă de peste hotare,
cooperare cu toate popoarele lumii.
în nuțneroase articole publicate în
La primăria din orașul italian
cinstea acestui eveniment do im
ALBANO a fost organizată o mani
portanță crucială în făurirea sta
festare culturală consacrată celei
tului național’ unitar român sint
de-a 125-a aniversări a unirii Mol
reliefate, în cuvinte pline de dăldovei ,<ju Muntenia. „Dețlțcărn.^cea.ș-,, ;duță, și,, simpatie, permanența, ideii.
'ta mănifgsțare — a .șpțîs'p'fițnarul; (de unitate națională cp a definit
JMItțrîp, Anțpnacci — un,ui .eyeniijî.erțt j [ide-a lungul secolelor lupta, poporu
deosebit’ d'in istoria poporului’ ro
lui româh "pentru apărarea inde
mân. care a pus bazele constitui
pendenței sale.
punîndu-se, tot
rii României moderne. Ea con
odată, în evidență consonanța de
stituie. de asemenea, o ocazie oplină dintre aspirațiile sale de
portună pentru a pune în eviden
veacuri și politica internă și ex
ță eforturile pe care le depun
ternă a României socialiste. în ela
România socialistă,
președintele
borarea și promovarea
căreia o
Nicolae Ceaușescu pentru ca in
contribuție hotăritoare o are pre
lume să fie instaurat un climat de
ședintele Nicolae Ceaușescu, o po
pace și de colaborare".
litică ce-și află rădăcinile în iden
La Centrul interumivemtar de
titatea dintre partid și popor, in
cercetări și studii românești de la
unitatea organică dintre istoria
Universitatea Sorbona din PARIS,
tării noastre și prezentul României
prof. univ. Catherine Durandin a
de astăzi.
prezentat o comunicare in care au
(Agerpres) ;

★

La Biblioteca centrală universita
ră din București s-a deschis, luni,
expoziția de carte istorică „Unirea,
națiunea a făcut-o“, dedicată împli
nirii a 125 de ani de la formarea
statului național român modern.
Expoziția reunește peste 350 de
volume ilustrând continuitatea și
unitatea poporului român, lupta acestuia pentru independență, suve
ranitate și integritate teritorială,
realizările dobindite în anii con
strucției socialiste.
Cu același prilej a avut loc pre
zentarea volumului „Transilvania —
străvechi pămint românesc", de general-locotenent dr. Ilie Ceaușescu.
Lucrarea, apărută în Editura mili
tară. constituie o retrospectivă is
torică pe baza unor probe docu
mentare incontestabile, ce înfățișea
ză Transilvania ca o permanentă
vatră românească. Ea relevă, de asemenea. semnificația fundamentală
a realizării statului național unitar
român, faptul că încununarea luptei
de veacuri pentru independentă și
neatîrnare a deschis epoca luptei
pentru libertate socială în țara
noastră.
în încheiere, studenți ai Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu" din
București, laureati ai unor con
cursuri naționale Si internaționale,
au susținut un program muzical
dedicat Unirii Principatelor Române.

Cu prilejul împlinirii a 125 de ani
de la formarea statului național român
prin unirea Moldovei cu Muntenia
ROMĂNIA-FILM prezintă la cinematograful PATRIA din Capitală
un ciclu de filme inspirate din epopeea națională

rt

rr

AGENȚIILE DE PRESĂ
TRANSMIT:
In program : filmul artistic „DACII" și documentarul „ALEXAN
DRU IOAN CUZA" (24 ianuarie) ; filmul artistic „MIHAI VI
TEAZUL" și documentarul „ALEXANDRU IOAN CUZA" (25-26 ia-,
nuarie) ; filmul artistic „STEJAR - EXTREMA URGENTĂ" si documen
tarul „AL PATRIEI EROU INTRE EROI" (27-29 ianuarie). '
Manifestări dedicate Unirii se desfășoară și la cinematografele
Scala, Favorit, Melodia, Studio, Floreasca, Miorița, Central, Grivița,
Timpuri noi din Capitală, precum și în județele țării.

Realizări remarcabile
în activitatea economică
ROVINARI :

Succese
ale tinerilor brigadieri
Brigadierii din cadrul Șantieru
lui național al tineretului de la Rovinari desfășoară în aceste zile o
activitate rodnică. Microcarierele
Cicani, Moi) și Girla Vest au de
venit veritabile tabere ale abnega
ției patriotice, muncitorești, ale
bătăliei pentru tot mai mult căr
bune energetic. Punînd în valoare
întregul lor elan tineresc, folosind
la indici superiori utilajele de
excavare și transport, brigadierii
de la Rovinari își îndeplinesc și
depășesc zilnic sarcinile prevăzute,
realizînd în ultima săptămînă ade
vărate recorduri în producție. în
acest fel ei au reușit să realizeze
cu’o decadă mai devreme prevede
rile de plan la extracția de cărbune
pe luna ianuarie. Entuziastul deta
șament al brigadierilor din cadrul
Combinatului minier Rovinari s-a
angajat să asigure, pină la sfîrșitul lunii, o producție suplimentară
de cel puțin 15 000 tone lignit. (Du
mitru Prună, corespondentul „Scîn
teii").

TÎRNĂVENI : Cuptor
de înaltă productivitate
Chimiștii de pe marea platformă
a Combinatului chimic din Tîrnăveni au realizat, cu forțe proprii,
un modem cuptor de carbid de
mare capacitate și productivitate,
complet închis și automatizat. El
a fost proiectat în întregime de
specialiștii combinatului și dispune

de un sistem îmbunătățit de ali
mentare și distribuție a materiei
prime. Prin perfecționările aduse,
acest cuptor asigură, față de cup
torul clasic, diminuarea cu 10 la
sută a consumului energetic și
creșterea cu peste 40 la sută a can
tității de oxid de carbon recuperat
— materie primă de bază necesară
■funcționării noii instalații de acid
formic si oxalic. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

BIHOR :

Un nou abataj
în exploatare

Aplicînd un amplu program de
măsuri tehnico-organizatorice me
nite să asigure folosirea cu randa
mente superioare a complexelor
mecanizate din abataje și a combi
nelor de înaintare, intensificind
preocupările in direcția mai bunei
aprovizionări a fronturilor de lu
cru cu materiale, minerii de
la
Voivozi au extras din subteran,
peste prevederi, de la începutul
anului. 3 000 tone lignit și 2 000,
tone nisip bituminos, evidențiindu-se sectoarele Cuzap ÎI. Suplac
și Jurteana III. Demn de consem
nat este și faptul că. in aceste zile,
eforturile minerilor bihoreni s-au
materializat și in punerea în ex
ploatare a unui abataj frontal cu o
capacitate zilnică de 500 tone căr
bune la Jurteana II, sector în care,
pînâ la sfirșitul acestei luni, va
mai intra în funcțiune încă un
abataj similar, ceea ce va contribui
la obținerea unor realizări supe
rioare in perioada următoare. (loan
Laza, corespondentul „Scînteii").

NUMIRE. Președintele Algeriei, I
Chadli Bendjedid, a numit un nou |
1 prim-ministru în persoana lui
Abdelhamid Brahimi și a procedat.
I lâ o serie de alte modificări in I
I componenta guvernului — transmi- ‘
te agenția France Presse, citind un
tanunț oficial dat publicității la Al-I
ger. Fost ministru al planificării și |
amenajării teritoriului în prece. dentul cabinet. A. Brahimi ii suc-1
cede la conducerea guvernului lui I
1 Mohamed Benahmed Abdelghani, 1
.numit acum ministru de stat la
președinția republicii.
CONGRES. La Dakar s-au încheI iat lucrările Congresului extraor- i
dinar al Partidului Socialist din
Senegal, in cadrul căruia Abdou'
Diouf, președintele Senegalului, a
fost reales în funcția de secretar ge- I
I neral al partidului. Congresul a a- I
doptat o rezoluție in care se exI primă sprijinul pentru politica in- |
J ternă si externă a guvernului și se
reafirmă, totodată, necesitatea in■ tăririi solidarității țărilor africane
condamnindu-se politica de apartI heid dusă de regimul rasist sud- I
african, actele acestuia de agresiuI ne imDotriva Angolei și de ocupare I
I ilegală a 'Namibiei.

.

SESIUNE — în capitala Indone
ziei au început lucrările celei de-a
I Vil-a sesiuni a Consiliului inter- I
guvernamental de coordonare a
I țărilor nealiniate pentru proble- [
I mele informațiilor. Participă re
prezentanți din 21 de state mem■ bre ale consiliului. Acest forum
I va examina o serie de probleme
I ale activității in domeniul schim- i
bului de informații, pregătind aI genda reuniunii miniștrilor infor- I
I mațiilor din țările nealiniate, ce
va începe, la 26 ianuarie, tot la
I Jakarta.
.
NAUFRAGIU. Cel puțin 53 de '
persoane și-au pierdut viața, iar
I alte peste 50 sint date dispărute, I
I ca urmare a naufragiului unui feri- |
bot in apropierea insulei Tawi| Tawi din sudul Filipinelor — infor- .
rnează agențiile France Presse și
Reuter. Intervenția poliției măriți- I
me, sprijinită de echipajele unor
bărci aflate in zonă a permis sal- I
\ varea a 145 din cei circa 250 de |
pasageri aflați la bordul ambarcaI țiunii.
'■>
I
SATELIT. Japonia a procedat,'
luni, la lansarea primului său sate
lit destinat transmiterii in direct
a emisiunilor de televiziune,

Lucrările Conferinței pentru măsuri
de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa
STOCKHOLM 23.— Trimisul Agerpres, V. Martalogu, transmite :
Ziua de luni a lucrărilor Conferinței
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa
a fost consacrată audierii reprezen
tanților statelor mediteraneene ne
participante la C.S.C.E. — Algeria,
Egipt, Israel, Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă, Liban,
Maroc, Siria șj Tunisia.
După cum se știe, in cadrul re
uniunii de la Madrid, cele 35 de
state participante s-au angajat să
adopte măsuri constructive pentru
reducerea tensiunii și întărirea secu
rității in regiunea mediteraneană,
în acest scop, s-a subliniat că tre
buie intensificate eforturile pentru
soluționarea justă și durabilă, pe
cale pașnică, a problemelor care
afectează regiunea. în baza acestor
angajamente, Conferința pentru mă
suri de încredere și securitate și
pentru dezarmate continuă dialogul
început de C.S.C.E. cu țările medi
teraneene neparticipante, considerînd
că securitatea în Europa trebuie pri
vită și în raport cu securitatea di
feritelor regiuni care alcătuiesc con
tinentul și, mai ales, a celor care
reprezintă puncte sensibile pentru

pacea Șj securitatea Europei și a
lumii, cum este Mediterana.
Dealtfel, îh acest spirit au fost
pronunțate și discursurile de luni.
Securitatea in Europa este direct
legată de securitatea în lume. S-a
subliniat că între starea de liniște
și calm din Mediterana și cea de pe
continent este o strinsă conexiune și
interdependență, orice pași pozitivi
sau negativi înregistrați în una din
aceste zone repercutîndu-se direct
asupra celeilalte.
Vorbitorii au subliniat importanța
de a se acționa pentru crearea unui
climat de încredere și securitate,
precum și dorința ca măsurile ce
vor fi adoptate să se răsfrîngă po
zitiv tși asupra bazinului meditera
nean. S-a exprimat speranța că
țările mediteraneene neparticipante
la C.S.C.E. vor contribui mai sub
stanțial și mai eficient la reușita și
îndeplinirea mandatului Conferin
ței de la Stockholm, ale cărei efecte
pozitive să servească deopotrivă in
teresele statelor de pe continent și
din zona mediteraneană adiacentă,
sporirea încrederii urmînd să fie
extinsă „la ansamblul regiunii me
diteraneene", așa cum prevede Ac
tul final de la Helsinki.

Apel adresat S.U.A. și U.R.S.S. pentru reluarea
negocierilor de dezarmare
Declarația finală a reuniunii de lai Roma
ROMA 23 (Agerpres). — După trei
zile de dezbateri, la Roma au luat
sfîrșit lucrările1 Drimei sesiuni comu
ne a Comisiei independente pentru
problemele dezvoltării internațio
nale (cunoscută și, sub denumirea
de Comisia BrandtPși a Comisiei in
dependente .pentru dezarmare si pro
blemele securității, al cărei pre
ședinte este premierul suedez Oloi
Palme.
La sfirșitul dezbaterilor a fost
dată publicității 'o Declarație finală
in care se face apel la S.U.A. și
U.R.S.S. de a adopta un moratoriu
de un an în legătură cu amplasarea
armelor nucleare, pentru a se facili
ta. pe această bază, reluarea nego
cierilor de dezarmare. Moratoriul
„ar înlesni elaborarea unor principii
noi. care să permită negocierilor să
ducă Ia o limitare semnificativă —

atît din punct de vedere cantitativ,
cît și calitativ — a armelor nuclea
re" — se apreciază in document.
Totodată, se relevă că o astfel de
măsură este cu atît mai necesară in
prezent cu cit confruntarea este mai
ascuțită decît în ultimii ani, iar pro
cesul dezarmării și limitării arma
mentelor a fost practic oprit.
„Comisia Palme" și-a reafirmat
sprijinul pentru propunerea anteri
oară privind . crearea unui „culoar
denuclearizat" în Europa, între pozi
țiile deținute de cele două blocuri
militare. Membrii celor două comisii
au condamnat, de asemenea, cursa
înarmărilor în spațiul extraatmosferic și au lansat țărilor din întreaga
lume apelul de a coopera pentru
pace și dezvoltare, de a conferi
O.N.U. ,un rol major pe scena inter
națională.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 23
(Agerpres). — în
cursul nopții de duminică spre luni,
pozițiile armatei .Tibaneze din a,pro-:
pierea..Beirutului au fost, ținta unor...
tiruri Sporadice de. artilerie, declan-.
sate âc pe pozițiile milițiilor druze
situate în regiunea de munte Chouf.
Luni, situația la Beirut și în împre
jurimi s-a caracterizat printr-un
calm relativ, a anunțat postul de
radio național libanez.

ALGER* 23 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.
Yasser Arafat, a vizitat tabăra de la
Tebesseh, din Algeria, care adăpos
tește luptători și militanți palestinieni
eliberați din lagărul de concentrare
israelian Ansar, din sudul Libanului,

informează agenția palestiniană de
presă WAFA. Luptătorii și militanții
palestinieni eliberați și-au reafirmat '
atașamentul față de conducerea pa- •
lestiniană legitimă. Președintele :Co- :
miletului Executiv al O.E.P. a pre
zentat o informare-asupra evoluțiilor
pe plan palestinian și impactul lor
la nivel arab și internațional.
AMMAN 23 (Agerpres). — Regele
Hussein, al Iordaniei s-â întîlnit, la
Amman, cu Abu Jihad, membru al
Comitetului Central al mișcării de
eliberare națională palestiniană „Al
Fatah", transmite agenția palesti
niană de presă WAFA. Cu acest
prilei. precizează agenția, au fost
trecute în revistă actualele eveni
mente din Orientul Mijlociu, precum
și probleme ale lumii arabe.

Premierul Consiliului
de Stat al R. P. Chineze
și-a încheiat vizita
în Canada
OTTAWA 23 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al R. P.
Chineze, Zhao Ziyang, și-a încheiat
luni vizita oficială în Canada. Apre
ciind convorbirile purtate în cursul
vizitei cu premierul Pierre Elliott
Trudeau drept „constructive si fruc
tuoase", el a arătat, într-o alocuțiu
ne rostită la Vancouver, că R. P.
Chineză și Canada au convenit asu
pra întăririi în continuare a colabo
rării economice și tehnice bilaterale,
care este în interesul ambelor țări
— relatează agenția China Nouă.
Premierul Zhao Ziyang a declarat
că este întru totul de acord cu apre
cierea primului ministru canadian
potrivit căreia reducerea tensiunii
ne plan international și menținerea
păcii in lume reprezintă o sarcină
presantă a momentului actual. Pri
mii miniștri ai Chinei și Canadei
vor continua schimbul de păreri in
această direcție — a subliniat el.

Pentru reglementarea
pe cale pașnică
a problemelor litigioase
o

Declarație comună între
Argentina și Chile

CETATEA
VATICANULUI
(23
(Agerpres). — Miniștrii de externe
argentinian. Dante Caputo, și chilian.
Jaime del Valle, au semnat. luni, la
Vatican. „Declarația solemnă comu
nă de pace și prietenie" intre Ar
gentina și Chile — transmite agenția
E.F.E. în document se afirmă hotă
rirea celor două țări de a menține
si promova raporturi de pace și
prietenie, de a soluționa exclusiv
prin mijloace pașnice orice contro
versă dintre țările lor.

Majorări de prețuri
în R. P. Ungară
BUDAPESTA 23 (Agerpres). —
După cum anunță agenția M.T.I., in
conformitate cu directivele planuri
lor de dezvoltare a economiei națio
nale a Ungariei pe anul 1984, incepind de la 23 ianuarie vor fi majo-,
rate prețurile de consum la o serie
de produse și tarifele unor servicii.
Astfel, prețuirile la carne și produse
din carne vor fi sporite; in medie,
cu 21 la sută, la conserve de legume
și fructe, sucuri și alte tipuri de
produse ale industriei conservelor —■
cu 20 la sută. începind de la aceeași
dată, vor fi majorate, in medie, cu
10 la sută normativele cheltuielilor
pentru alimentație in instituțiile
medicale, de învățămînt și de asis
tentă socială, precum și normativele
cheltuielilor ■ pentru alimentație in
cantinele din instituții și întreprin
deri. Prețurile de consum la bere
vo"r crește în medie cu 15 la sută,
la petrol lampant — cu 20 la sută,
iar tarifele la curentul electric pe
timpul nopții vor fi majorate cu 50
la sută. Sint anunțate, de asemenea,
sporiri de prețuri la unele materiale
de construcții și la autoturisme.
Potrivit planului, sint prevăzute,
în același timp, creșterea retribuții
lor cu 4,8—5 Ia sută, alocațiile din
fondurile sociale urmînd, de aseme
nea, să sporească, în medie, cu 12
la sută. Cu începere de la 1 ianuarie
1984, au fost sporite cu 70 de forinți
nivelul minim al pensiilor, bursele
pentru studenți, alte alocații sociale.

De la „iarna nucleară" la „efectul de seră"
Relatări ale agențiilor de presă despre concluziile unor studii cu privire la consecințele nefaste asupra
climei și mediului înconjurător ale unei confruntări atomice
Nicicind în întreaga sa istorie omenirea nu s-a aflat în fața unei
primejdii mai mari ca în prezent, viața însăși fiind amenințată cu dis
trugerea, iar planeta riscînd să se prefacă intr-un deșert de cenușă
radioactivă, ca urmare a escaladei cursei înarmărilor racheto-nucleare.
Aceasta este concluzia a numeroase studii și rapoarte întocmite de cunoscuți oameni de știință și prestigioase institute de cercetări - în mă
sură să cunoască cel mai bine ce ar însemna un conflict în care s-ar
recurge la armele nucleare. Preluate și difuzate de marile agenții de
presă internaționale, ca agenția britanică „Reuter" sau cea americană
„Associated Press", aceste studii se constituie într-un veritabil semnal de
alarmă adresat tuturor popoarelor lumii.

cu 100 de megatone, temperatura
solului ar scădea de la sub zero
grade Celsius pină la minus 23 gra
de Celsius pe o perioadă de apro
ximativ două luni. Analistul politic
David Watt, director al Institutului
regal pentru probleme internațio
nale, a spus că dacă această apre
ciere este corectă, importanța ei
este covîrșitoare. «Trebuie să se în

țeleagă că efectele unui atac nu
clear nu pot fi evitate chiar dacă
oamenii ar rămâne in adăposturile
subterane, presupunând că ar exista
suficiente
asemenea
adăposturi
— ceea ce este o imposibilitate —
timp de o săptămînă sau două», a
afirmat Frank von Hippel, pre
ședintele Federației oamenilor de
știință americani".

ASSOCIATED PRESS: încă de pe acum „efectul

REUTER: In caz de conflict nuclear, scăderea

de seră" afectează viața pe Terra

temperaturii ar duce la dispariția civilizației

Chiar dacă nu ar avea loc un război atomic, experiențele nu
cleare, care din păcate continuă, au efecte din cele mai nocive asupra
climei Pămîntului, dar în sens invers, nu al scăderii, ci al creșterii tempe
raturii, cu tot ceea ce poate decurge de aci pentru viața omului, lată
ce relatează în acest sens agenția „Associated Press", pornind de la un
studiu întocmit de cercetătorii unui institut din S.U.A. :

Ce s-ar întimpla in cazul-limită
Cercetătorii americani au calcu
al izbucnirii unui conflict nuclear ?
lat că un conflict in care ar fl
Iată care este răspunsul la această
folosite numai 5 000 din cele 12 000
întrebare transmis de agenția Reu , megatone care alcătuiesc arsenalul
ter, pe baza aprecierilor unor oa
nuclear mondial ar duce la elimi
meni de știință :
narea in atmosferă a unei cantități
„Potrivit experților,
atît din
de 225 milioane tone de fum care,
Est, cit și din Vest — este vorba
in decurs de o săptămînă, ar opri
de aproximativ 100 de fizicieni,
aproape în totalitate razele Soare
biologi și alți oameni de știință
lui să ajungă pe Pămint. Tempera
renumiți — o lovitură nucleară de
tura solului ar scădea vertiginos.
mari proporții ar afecta in aseme
«Supraviețuitorii ar fi afectați de
nea măsură clima și mediul încon
un frig polar, de lipsa apei, hranei
jurător incit se poate afirma că
și a combustibililor, de consecințele
națiunea care ar lansa un atac nu
deosebit de grave ale radiațiilor și
clear s-ar sinucide. Chiar în cazul
agenților poluanți, de boli și un se
in care nu ar exista o lovitură de
rios stres psihologic — toate aces
răspuns, destinul omenirii ar putea
tea în semiîntuneric sau într-un
fi pecetluit. Explozia focoaselor nu
întuneric deplin» — se arată in ra
cleare ar duce la instalarea unei
poartele publicate in luna octom
«ierni nucleare», caracterizată prin
brie.
tr-un frig polar și întuneric, care
Cercetătorii sovietici sint și ei de
nu ar permite supraviețuirea recol
acord în ce privește fenomenul
telor și a civilizației.
«iernii nucleare». Patru din cei mai
«Noile date infirmă teoria potri
prestigioși cercetători din Uniunea
vit căreia una din părți ar putea
Sovietică și-au expus punctul de
cîștiga războiul nuclear» — a de
vedere la un forum despre efectele
clarat politicianul britanic Denis
unui război nuclear, forum care s-a
Healey, fost ministru al apărării.
organizat la Washington la începu
într-adevăr, oamenii de știință
tul lunii decembrie a anului trecut.
La sfirșitul aceleiași luni, revista
sovietici și americani avertizează
americană „Science" a publicat un
cu tot mai multă putere că un
război nuclear nu poate fi ciștigat.
studiu bazat pe cercetările oame
Astrofizicianul american Carl Sa
nilor de știință americani șț redac
tat de un grup de 20 de savanți
gan afirmă că lansarea unei prime
lovituri nucleare ar fi de fapt pen
eminenți din mai multe țări. Cer
cetările sugerează că un atac nu
tru țara respectivă «o sinucidere
clear chiar de proporții reduse —
indirectă».
în care s-ar utiliza mal puțin de
Crutzen, director al Institutului
unu la sută din arsenalul mondial
de chimie „Max Plank" din Mainz,
— ar putea declanșa apariția unei
R.F.G., a ajuns la concluzia că un
«ierni nucleare».
conflict nuclear ar produce nori
Oamenii de știință americani auriași de fum nec/ru care ar ascun
firmă că dacă s-ar produce in zone
de Soarele, absorbind razele sale
urbane explozii nucleare echivalind
dătătoare de viață.

„Acest studiu privind efectele
ploii atomice și ale deșeurilor nu
cleare demonstrează că Pământul se
încălzește mult mai repede decît
s-a crezut pină în prezent și că
inundațiile, musohii și valurile de
căldură provocate de acest «efect
de seră» își vor face simțite con
secințele pină in anul 2000. «Sint
constatări care ar trebui să ne
alarmeze pe toți» — arată fizicianul
William Jenkins de la Institutul
oceanografie „Woods Hole". «In ur
mătorul deceniu am putea asista la
schimbări radicale, care să ne afec
teze pe toți».
Eț a adăugat că noile cercetări
confirmă teoria «efectului de seră»
potrivit căreia temperatura atmos
ferei va crește, ca urmare a acu
mulării bioxidului de carbon, care
captează razele solare, păstrînd căl
dura ca într-o seră. Concluziile lui
Jenkins sint mai pesimiste decît
cele ale Raportului Agenției pentru
protecția
mediului înconjurător,
care a fost dat publicității în luna
octombrie a anului trecut.
Jenkins crede că efectele topirii
ghețurilor polare, ca urmare a ploi

lor atomice, determinate de expe
riențele cu arma nucleară, vor fi
evidente în următorii 10 — și nu
100 — de ani. El afirmă că a ajuns
la această concluzie descoperind că
salinitatea Atlanticului de nord se
reduce in mod considerabil și, prin
urmare, apele oceanului absorb din
ce în ce mai puțin bioxid de car
bon. Pină in prezent, oamenii de
știință au considerat că cele mai
grave consecințe ale «efectului de
seră» ar putea fi întirziate, datorită
faptului că apele oceanelor absorb
o mare cantitate de bioxid de car
bon. In cadrul cercetărilor sale pri
vind ploile atomice, deșeurile nu
cleare și tritiul — cel mai greu
element utilizat la producerea bom
belor cu hidrogen — Jenkins a stu
diat cantitatea de bioxid de carbon
absorbită de apele oceanelor. «Vor
apărea schimbări importante in mo
dul în care locuitorii Pământului
vor trăi, se vor hrăni și vor mun
ci», afirmă Jenkins. In unele zone
ale globului, recoltele ar fi compro
mise sau distruse, o parte a popu
lației ar putea pieri de foame sau
ar fi silită să migreze".

Asemenea constatări, care pun încă o dată în evidență periculozita
tea extremă pe care o prezintă armele nucleare, vin să demonstreze din
nou însemnătatea și actualitatea arzătoare a propunerilor României de
scoatere în afara legii a tuturor armamentelor atomice, de distrugere a
arsenalelor existente și interzicere a experimentării unor asemenea arme
ale morții - aceasta corespunzînd în cel mai inalt grad intereselor vitale
ale întregii umanități.
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NlCOlftE CEAUSESEU - ROMftNin SOCIALISTA

de la formarea
statului național
român prin
unirea Moldovei
cu Muntenia

demnă,

- prezență

în

conștiința

înalt

prestigiu

întregii

lumi

Hai să ne unim popoare
în luptă cu mic, cu mare,
Să trăim liberi sub soare
Fără arme nucleare!
Noi sîntem Puterea Mare
Hai la luptă, deci, popoare!
Pentru pace și dreptate,
Pentru viață-n libertate!
(DIN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE

I

CEAUSESCU LA MAREA ADUNARE POPULARĂ CON
SACRATĂ DEZARMĂRII SI PĂCII - 6 DECEMBRIE 1981)

Aniversarea a 125 de ani de la făurirea
statului național român prin, unirea Moldovei
cu Muntenia — piatră de hotar în istoria m!
lenară a poporului nostru, care a deschis
calea creării, la 1 Decembrie 1918, a statu
lui național unitar român și apoi a victoriei,
în urmă cu patru decenii, a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și
ontii m peria listă — constituie un fericit prilej
de a trece în revistă și însemnatele înfăptuiri
obținute de țara noastră pe planul politicii

CONTINUITATEA

NICOLAE CEAUȘESCU, făuritorul și promo tă, o politică realistă, ce ia în minarea definitivă a primejdiei
torul neobosit al întregii noastre politici ex considerare interesele primor nucleare.
Larga recunoaștere internațio
terne, omul de stat care prin tot ce a făcut diale ale poporului român, ca și
interesele pe care le au în ac nală a nenumăratelor demersuri
și face a ridicat neasemuit de sus prestigiul tualul moment istoric toate po întreprinse de România socialis
patriei în lume. Despre această prezență di poarele lumii. Pentru întregul tă. de președintele Nicolae
pentru
apărarea
namică și constructivă a României în viața nostru popor este un motiv de Ceaușescu
, mindrie înalta prețuire de care dreptului popoarelor la pace și
internațională, despre tradițiile politicii ex ’ se bucură inițiativele de pace la existență, pentru înfăptuirea
terne românești vorbesc în cadrul anchetei ale președintelui Nicolae dezarmării, și în primul rînd a
de față o serie de personalități ale vieții po Ceaușescu. apelurile sale stă dezarmării nucleare, constituie
ruitoare și tenace pentru sis o dovadă de netăgăduit nu
litice, sociale și culturale.
tarea amplasării noilor ra numai a justeței acestor demer
chete americane cu rază me suri, dar și a consonanței lor
die de acțiune în unele țări vest- depline cu interesele și dreptu
adevărat cod de comportament personalității si prestigiului său europene
și anularea contramă- rile popoarelor, care fac din
în, viata internațională, de res național si. universal.
Tocmai de aceea, cinstind ac- surilor anunțate, de, U.R.S.S., pace o valoare primordială ce
pectarea căruia depind pacea si
liniștea tuturor popoarelor. Ca tul de acum 125 de ani. poporul pentru reluarea negocierilor de trebuie garantată și respectată
racterul realist și viabil al ăces- nostru aduce omagiul său de la Geneva în vederea ajungerii ca bunul cel mai de preț al
tui sistem de relații, viziunea nețărmurită dragoste si recunoș la un acord care să ducă la eli- umanității.
istorică largă, filozofia revolu tință tovarășului Nicolae
ționară si umanistă pe care se Ceaușescu. omagiu care isi gă
întemeiază ideile, inițiativele sește un amplu ecou în cinsti
ce se aduce în aceste zile
PRODIGIOASĂ ACTIVITATE PENTRU
si acțiunile internaționale ale rea
din preajma aniversării zilei de
conducătorului partidului si sta naștere a președintelui tării pe
tului român, mai ales în aceste taate meridianele politicii sale
0 EUROPĂ UNITĂ, A SECURITĂȚII
zile de cumpănă a omenirii, înțelepte de pace si colaborare
dau întreaga dimensiune a internațională.

externe — politică de o deschidere și un
dinamism fără precedent, în consens cu as
pirațiile vitale ale -națiunii, cu cerințele ge
nerale ale măreței cauze a păcii, democra
ției și progresului pe întreg globul.
Aidoma dezvoltării interne, și activitatea
internațională a cunoscut cea mai bogată
perioadă de împliniri din întreaga noastră
istorie în ultimii 19 ani, de cînd la cîrma
partidului și statului se afla tovarășul

MARELUI IDEAL

DE LIBERTATE Șl INDEPENDENTĂ
Celui care se apleacă asupra istoriei poporului român —
ne spune conf. dr. Ion Ardeleanu, director adjunct al Mu
zeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare
și democratice din România — i se relevă ca o trăsătură de
relief a existenței sale setea de libertate și dreptate socială,
dragostea de neam și glie, „iubirea de moșie" de care vorbea
Eminescu, voința sa de a trăi, liber și demn într-o țară liberă
și demnă.

Șl COLABORĂRII

Pentru triumful acestor aspi
rații. poporul român n-a socotit
niciodată că poate exista un
preț prea mare, un sacrificiu
prea greu, apărindu-și cu dîrzenie. cu eroism patria, ființa de
neam. Biruința strălucită de acum 125 de ani era. așa după
cum spunea unul dintre ctitorii
săi. Mihail Kogălniceanu. ..actul
energic al întregii națiuni româ
ne". Ea avea să dea un trainic
suport și, deopotrivă, un puter
nic imbold luptei românilor pen
tru a-și făuri un stat liber, in
dependent și suveran. în cadrul
căruia să fie cuprinși toti fiii
poporului român. Idealuri ce se
vor împlini in deceniile ce-au
urmat prin proclamarea inde
pendentei de stat în mai 1877 si
făurirea statului national unitar
prin votul unanim al Marii
Adunări Naționale de la Alba
lulia din 1 Decembrie 1918.
Ieșit din sinul poporului,
identificîndu-se cu marile sale
idealuri, cu interesele sale vita
le. Partidul Comunist Român a
preluat și ridicat pe o treaptă
mai inaltă aceste tradiții de
luptă. An după an. chiar în as
prele condiții ale ilegalității,
partidul a fost forța lucidă a
națiunii, chemind-o sâ-si mobi
lizeze forțele. în spiritul marilor
lecții ale trecutului, pentru a
apăra unitatea, integritatea și
independenta tării. Lupta pentru
împlinirea acestor sacre aspira
ții și-a găsit expresia cea mai

0 POLITICĂ DE

ÎNCUNUNATĂ DE

profundă în înfăptuirea acum
UN OM
NICOLAE CEAUȘESCU
40 de ani a revoluției de eliberare
socială
si
națională,
antifascistă si antiimperialistă.
PENTRU ÎNTREAGA UMANITATE
care a marcat intrarea 'Româ
niei într-o nouă etapă istorică.
Sub conducerea Partidului Co
munist Român, poporul nostru
Despre înalta apreciere de care se bucură activitatea Roma'și-a făurit plenar o patrie nouă.
niei pe plan internațional în sprijinul cauzei independenței și
Iar idealurile de independen
libertății popoarelor, a afirmării dreptului lor la existență de
tă. suveranitate si colaborare
pentru care au luptat Strămoșii
sine stătătoare ne-a vorbit Eroul Muncii Socialiste Marian
noștri îsi găsesc o elocventă
Avram, de la întreprinderea „23 August11 din București.
continuitate în politica externă
de pace si largă colaborare in
— Este neîndoielnic că dacă nenumăratele mărturii concrete
ternațională. al cărei promotor astăzi numele României este ale sprijinului constant acordat
strălucit este tovarășul Nicolae rostit cu respect și considerație de țara noastră mișcărilor
, ■ deCeaușescu. fiul cel mai iubit al
eliberare națională, ca și dezvol
poporului, omul care, născut în pretutindeni în lume, unul din tarea multilaterală a relațiilor
izvoare ale aces
anul marii uniri, și-a consacrat principalele
prețuiri este activitatea cu tinerele state independente,
întreaga viată înfăptuirii nă tei
zuințelor celor mai fierbinți ale neobosită a tovarășului Nicolae toate acestea constituind contri
națiunii române. Este un motiv Ceaușescu în sprijinul neatîrnă- buții de mare însemnătate la
de profundă satisfacție de a pu rii popoarelor, al dreptului sfînt dobindirea, afirmarea și consoli
tea consemna în aceste zile, cînd al fiecărei națiuni de a-și hotărî darea independenței. Nu o dată
întregul popor si întregul partid singură calea dezvoltării. Omul am ascultat la radio sau la tele
sărbătoresc aniversarea
zilei care. în cei peste 50 de ani
sale de naștere și a peste 50 de activitate revoluționară, a viziune sau am citit în presă
de ani de activitate revoluțio făcut mai mult ca nimeni cuvinte de apreciere ale unor '
nară neîntreruptă, că inițiative altul pentru încununarea visului personalități de peste hotare
le si demersurile susținute pe de veacuri al poporului român privind dezvoltarea României și
plan internațional ale secretaru de a fi stăpin pe propria soar politica
sa
externă.
Firul
lui general al partidului, cu tă, nu s-a mulțumit cu aceasta, călăuzitor al unor asemenea
noscut și apreciat azi pretutin ci a dorit și a militat fără înce aprecieri îl constituie fără ex
deni in lume ca erou al pro
priului popor și „erou al păcii", tare pentru ca ceea ce a înfăp cepție tocmai atașamentul de
au făcut ca astăzi numele tuit în folosul propriului popor plin și hotărit al țării noastre,
României să fie rostit pretutin să se realizeze pentru întreaga al președintelui ei. tovarășul
deni cu respect și deosebită umanitate, pentru ca orice po- Nicolae Ceaușescu, față de
considerație, alături de numele , por, indiferent de orînduirea sa idealurile independenței și su
președintelui său.
socială, de mărime sau nivel de veranității naționale, consec
dezvoltare, să se bucure de vența neabătută cu care se pro
dreptul la dezvoltare suverană, nunță și militează pentru drep
fără nici un amestec din afară. tul inalienabil al popoarelor la
LARGĂ DESCHIDERE,
Ca o ilustrare vie a acestei alegerea liberă a căilor de dez
concepții profund revoluționare voltare, la determinarea proprii
și profund umaniste se înscriu lor destine.
UNANIMĂ PREȚUIRE

Bucurindu-se de adeziunea și sprijinul întregului popor, poli
tica externă pe care țara noastră, sub conducerea președintelui
ei, o desfășoară în prezent pe arena internațională, încununare
a idealurilor pentru care au luptat și s-au jertfit înaintașii
noștri, i-a adus și îi aduce o largă apreciere pe toate meridia
nele, un prestigiu mai înalt decît oricind în întreaga istorie a
patriei. Ce gînduri ați dori să împărtășiți în acest moment ani
versar în legătură cu afirmarea tot mai pregnantă pe plan
mondial a României, tovarășe ambasador Ion Brad ?

încă de la apariția statului
național român modern. în urmă
cu 125 de ani. principiile poli
ticii externe românești au fost
cunoscute si apreciate de veci
nii noștri si de celelalte tari ale
lumii drept una din virtuțile si
puterile reale ale acestei țări.
Era firesc deci ca. după
unirea cea mare din 1918 și. mai
ales, după victoria revoluției
de eliberare socială si națională.
. antifascistă și antiimperialistă
din 1944. România să reia si să
dezvolte. în noile condiții, vir
tuțile creatoare ale înaintașilor,
inclusiv în ceea ce privește po
litica externă de pace, bună
vecinătate, colaborare egală si

respect al independentei si
suveranității altor popoare.
Dacă avem astăzi relații atît
de largi și de statornice nu numai cu vecinii noștri, nu numai
cu țările de pe continentul nos
tru. dar si cu statele cele mai
îndepărtate de pe glob, indife
rent de orînduirea social-politică si de mărimea lor (in pre
zent România întreține legături
diplomatice cu 139 de state si
are raporturi economice si cultural-științifice cu peste 150 de
state), aceasta se datoreste fap
tului că președintele tării noas
tre. tovarășul Nicolae Ceausescu,
a elaborat și a acționat perse
verent pentru întronarea unui
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Una dintre contribuțiile esențiale aduse de gindirea politică
Și prodigioasa activitate diplomatică a președintelui României
o constituie fundamentarea dreptului la pace, la viață al oame
nilor și popoarelor ca un drept primordial; Care sînt trăsă
turile activității neobosite desfășurate de România în această
direcție ? Răspunde conf. dr. Victor Duculescu, director adjunct
al Institutului de științe politice și de studiere a problemei
naționale.
— în primul rînd aș vrea să
subliniez că doctrina păcii
elaborată de președintele Nicolae
Ceaușescu pornește de la rolul
primordial pe care trebuie să-1
îndeplinească pacea in condițiile
unei lumi suprasaturate de
arme, frămîntată de conflicte,
zguduită de criza mondială și
amenințată de puternice rivali
tăți. în viziunea României, stră
lucit exprimată în gindirea pre
ședintelui țârii, pacea nu repre
zintă o simplă încetare a con
flictelor. ci o structură cali
tativ deosebită a relațiilor mon-

diale. de natură să asigure
popoarele că nu vor fi su
puse nici unui tei de ma
nifestări de forță sau acte
agresive, să elimine profundele
decalaje intre state, să înles
nească schimbul de valori mate
riale și spirituale, să permită
tuturor țărilor, mari sau mici,
să-și spună egal cuvîntul și șă
conlucreze în soluționarea pro
blemelor mondiale.
Tocmai în acest spirit, politica
de pace a României este o poli
tică activă, dinamică și militan-

In bilanțul bogat al înfăptuirilor politicii externe a țării
noastre, îndeosebi din ultimii 19 ani, se înscrie fără îndoială
și activitatea neobosită îndreptată spre edificarea in Europa a
unui sistem trainic de securitate și cooperare. Despre această
componentă esențială a întregii activități internaționale a
partidului și statului nostru ne-a vorbit ambasadorul Valentin
Lipatti, participant la negocierile începute im 1972 la Helsinki
și care au culminat cu semnarea Actului final al Conferinței
pentru securitate și cooperare în Europa.
— România, președintele
Nicolae Ceaușescu și-au adus o
contribuție de seamă la pregăti
rea. desfășurarea si încheierea
cu succes a Conferinței pentru
securitate si cooperare în Euro
pa. eveniment de însemnătate
istorică în viata continentului,
în concepția secretarului gene
ral al partidului, securitatea eu
ropeană este privită ca un sis
tem de angajamente liber con
simțite, clare și precise, din par
tea tuturor statelor, însoțite de
măsuri concrete care să ofere tu
turor țărilor garanția deplină că
se află la adăpost de orice act
de agresiune, că se pot dezvol
ta liber, conform propriilor lor
interese si să coopereze pe baza
principiilor
fundamentale ale
dreptului internațional. Militînd
pentru reflectarea unor aseme
nea opțiuni în Actul final al
Conferinței
general-europene.
tara noastră si-a adus totodată
o contribuție de seamă la sta
bilirea normelor democratice de
negociere, precum și ■ la asigu
rarea continuității procesului

GLASUL

multilateral început de conferință.
Etapă semnificativă a acestui
proces, reuniunea de la Madrid
s-a încheiat printr-un document
final
substanțial, înțelegerile
realizate demonstrînd că. chiar
în condițiile extrem de dificile
ale situației internaționale, nu
există probleme, oricit de com
plicate, care să nu poată fi so
luționate pe calea tratativelor,
cind se pornește de la interesele
majore ale popoarelor, ale păcii
și securității. în acest spirit
participă România și la Confe
rința ale cărei lucrări se desfă
șoară la Stockholm. Largul ecou
suscitat in aceste zile de poziția
României, de concepția și considerentele președintelui Nicolae
Ceaușescu privind măsuri de in
credere si securitate si pentru
dezarmare în Europa evidențiază înalta responsabilitate
pe
care o manifestă șeful statului
român pentru destinele planetei
și care i-au adus prețuirea una
nimă a popoarelor de pretutin
deni.

ÎNȚELEPCIUNII:

TOATE PROBLEMELE LITIGIOASE
REZOLVATE PRIN

TRATATIVE!

Tovarășe ambasador Constantin Flitan, ca participant la
numeroase sesiuni și reuniuni desfășurate sub egida Organizației
Națiunilor Unite
a altor organizații internaționale și în cali
tatea dumneavoastră de director în Ministerul Afacerilor Ex
terne, v-am ruga să vă referiți la contribuția adusă de Româ
nia la transpunerea în viață a marelui deziderat al excluderii
definitive a forței din relațiile dintre state, al rezolvării tuturor
litigiilor pe cale pașnică, prin tratative.
— Acest deziderat - constituie
cheia de boltă, chintesența in
tregii activități a politicii externe românești, întrucit implică si presupune ansamblul ce
lorlalte principii de drept inter
national. Concepția președinte
lui Nicolae Ceausescu în aceas
tă privință s-a constituit într-o
adevărată doctrină de referință
internațională si se bazează pe
o întreagă experiență istorică,
care demonstrează cu prisosință
că folosirea forței pentru regle
mentarea litigiilor și neînțele
gerilor dintre state nu a adus
rezolvări
corespunzătoare, ci.
dimpotrivă, a agravat si mai
mult stările de lucruri, a creat

mari pericole pentru pacea si
independenta popoarelor.
Asa
se explică de ce în absolut toate împrejurările, indiferent de
locul în care s-a .....
_____
ivit un
diferend sau o problemă litigioasă,
președintele României s-a pro
nunțat întotdeauna cu' hoțărîre
pentru solutionarea lor pașnică,
prin intermediul tratativelor. în
nu puține cazuri- tara' noastră,
conducătorul ei formulînd pro
puneri concrete, realiste si con
structive. aducînd o contribuție
prețioasă la angajarea dialogu
lui. la cristalizarea unor soluții
în conformitate cu interesele
tuturor părților in cauză, cu in-

teresele păcii și securității in
ternaționale.
Aș aminti ca un singur exem
plu că din inițiativa României
a fost adoptată, prin consens, la
sesiunea din 1982 a Adunării
Generale. „Declarația privind
reglementarea pașnică a dife
rendelor internaționale", apre
ciată ca aducînd îmbunătățiri si

completări substanțiale conținu
tului acestui principiu deosebit
de important al dreptului inter
național. Este o nouă mărturie
a demersului neobosit al tării
noastre, sub impulsul hotăritor
al președintelui ei, pentru fău
rirea acelei lumi a păcii si în
țelegerii spre care năzuiesc toti
fiii Terrei.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

-ARHITECT AL

EDIFICĂRII

UNEI NOI ORDINI ECONOMICE
Lichidarea marilor decalaje care separă țările bogate de cele
sărace, și in general a fenomenului subdezvoltării, făurirea unei
noi ordini economice internaționale s-au înscris ca o altă direcție
fundamentală a demersului politic românesc pe arena mondială.
Este aspectul la care s-a referit tovarășul dr. Aurel Ghibuțiu,
de la Institutul de economie mondială din București.

— în deplină concordantă cu
interesele vitale ale poporului
român, cu dorința sa fierbinte
de a contribui. împreună cu ce
lelalte popoare ale lumii, la
edificarea unei lumi mai bune
și mai drepte. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ac
ționează cu deosebită consec
ventă pentru făurirea unei noi
ordini economice internaționale,
în concepția președintelui tării,
situația economică nefavorabilă
din lume si cu deosebire situa
ția gravă în care se află țările
în curs de dezvoltare impun ca
o sarcină de maximă urgență
instituirea unei conlucrări rea
le între statele dezvoltate și
cele in curs de dezvoltare,
transformarea actualului sistem
economic
internațional. prin
reașezarea sa pe principii noi.
echitabile. Tocmai datorită gîndirii
cutezătoare și perseve
rentei activității practice a pre
ședintelui tării.
tovarășul

Nicolae Ceaușescu. în acest do
meniu. România socialistă și-a
înscris numele printre protago
niștii uriașei mișcări contempo
rane care urmărește edificarea
noii ordini economice interna
ționale. Asa se si explică de ce
propunerile concrete prezentate
de tara noastră in toate forurile
internaționale s-au bucurat și
se bucură de profund interes si
largă apreciere.
Conturind un program amplu
si unitar de acțiune care urmă
rește. prin lichidarea împărțirii
lumii în bogati si săraci, să dea
posibilitate tuturor popoarelor
de a beneficia plenar de cuceri
rile civilizației si progresului,
toate aceste propuneri au făcut
să crească necontenit autorita
tea internațională a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. conside
rat astăzi ca unul dintre pro
motorii cei mai de frunte ai noii
ordini economice.

SOLIDARITATE ACTIVA

CU

TOATE

FORȚELE ÎNAINTATE ALE LUMII
Despre problema caracterului șt conținutului raporturilor din
tre principalele componente ale procesului revoluționar mon
dial, care ocupă, așa cum se știe, un loc central în cadrul po
liticii externe a partidului și statului nostru, ne-a vorbit tovarășul
Valeriu Pop, șef de sector la C.C al P.C.R.

— Un fir necurmat leagă
trecutul de prezent, tradițiile
venind din vremi îndepărtate
și faptele țării de azi. Por
nind de la convingerea că
solidaritatea internațională «nu
poate fi exprimată ' in afara
ideii de patrie, de popor, iubi
rea primordială fată de propria
tară, secretarul general al parti
dului nostru a fundamentat teza
unității dialectice. indisolubile
dintre national si international,
dintre îndatoririle naționale si
cele internaționale, eliberînd.
prin aceasta, gindirea si practi
ca revoluționară de dogmele
experiențelor cunoscute, dind
un- adevărat prestigiu si o reală
forță acestor idei nobile esen
țiale. Acest remarcabil aport la
dezvoltarea socialismului știin
țific a fost întregit cu teza pri
vitoare la principiile care tre
buie să guverneze relațiile în
cadrul mișcării comuniste si
muncitorești.
partidul nostru
considerind că solidaritatea, co
laborarea internațională trebuie
să se realizeze pe baza deplinei
egalități, a respectării dreptu
lui fiecărui partid de a-si ela
bora linia politică în concordan
tă cu realitățile din tara res
pectivă. pe baza dreptului fie
cărui partid de a-si desfășura
activitatea independent si de a
răspunde numai în fata propriei
clase muncitoare, a propriului
popor. Numai pe baza respectu

lui si aplicării neabătute a aces
tor principii, a luării în consi
derare a marii diversități de
condiții în care acționează par
tidele. mișcările revoluționare
se poate vorbi despre o reală si
trainică unitate, despre ceea ce
în concepția secretarului gene
ral al partidului nostru consti
tuie unitatea de tip nou a miș
cării comuniste si muncitorești.
Tocmai în această viziune largă
P.C.R. dezvoltă relații cu peste
200 de partide — comuniste, so
cialiste.
social-democrate. cu
partide de guvernămint din țări
în curs de dezvoltare, organiza
ții și mișcări de eliberare națio
nală. iar pe linia F.D.U.S. si a
organizațiilor componente, cu
peste 1 700 partide, organizații
si asociații democratice, pr aresiste. revoluționare.
Spiritul de fierbinte pa
triotism si de înaltă ținută internaționalistă. ridicat astăzi la
treptele cele mai înalte de
partidul nostru comunist, sub
conducerea încercată a tovară
șului Nicolae Ceausescu, vor
bește despre înalta tinută mora
lă, socială și politică a ponoru
lui român, despre angajarea sh
revoluționară alături de toate
forțele înaintate ale lumii con
temporane. pe drumul socialis
mului si comunismului, al pă
cii si colaborării.
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