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Insuflețitoare fapte de muncă 
de pe întreg cuprinsul patriei

ftnagiu Mute glorwsuiui act istoric fti Ruaust 1944, 
Miloaselor mfaptuiri ti anii socialiamW, angajament 

snîemn Ue a întări unitatea B ini partidului,
al secretarului său general, tovarășul Nicidae Ceausescu

TELEGRAMA ADRESATĂ COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la sesiunea științifică națională dedicată celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiolistă
Mult stimate și. iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la sesiunea științifică națională, 

dedicată celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperiolistă din August 1944, vă exprimă, 
alături de întregul popor, nemărginita stimă și 
inalta prețuire, cele mai alese sentimente de 
recunoștință, calde mulțumiri, dumneavoastră - 
eminent conducător al partidului și statului nos
tru, comunist și gînditor revoluționar, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre - pentru prodigioasa 
activitate pe care ați desfășurat-o și o deșfă- 
șurați, in slujba înfăptuirii celor mai înalte idea
luri și aspirații ale poporului român, ale socia
lismului și comunismului în patria noastră, pen
tru contribuția de excepțională însemnătate adu
să la dezvoltarea teoriei și practicii revoluțio
nare, la îmbogățirea tezaurului gîndirii social- 
politice contemporane, la soluționarea proble
melor cruciale cu care se confruntă omenirea, 
în interesul exclusiv al popoarelor.

împreună cu întregul nostru partid și popor, 
participanții la sesiunea științifică își exprimă, 
cu legitimă mindrie patriotică, adeziunea depli
nă la hotărîrea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de către cel de-a! Xlll-lea Congres 
al P.C.R., in inalta funcție de secretar general 
al partidului. Activitatea dumneavoastră dinami
că, desfășurată cu dăruire și patos revoluționar, 
încă din anii grei ai ilegalității, monumentala 
operă teoretică, ideologică și politică - sinteză 
vie a gîndirii și practicii revoluționare, socialiste 
- deplin ancorată in realitățile specifice țării 
noastre, ale lumii contemporane, constituie cea 
mai fermă garanție a mersului nostru neabătut 
înainte, pe calea socialismului și comunismului, 
a drumului glorios, de puternice înnoiri și trans
formări socialiste, deschis țării de istorica vic
torie din August 1944.

Aniversarea a 40 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperiolistă are loc la puțin timp de la îm
plinirea a 19 ani de la Congresul al IX-lea al 
partidului, care a deschis epoca cea mai lumi
noasă și mai bogată în realizări din istoria 
multimilenară a României - considerată pe ceie 
mai înalte temeiuri de întregul nostru popor 
„Epoca Ceaușescu". Această perioadă, marcată 
atit de strălucit de activitatea și personalitatea 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu - ce slujiți cu devotament nețărmu
rit, cu clarviziune și eroism, interesele supreme 
ale națiunii române, cauza păcii și socialismu
lui - este dovada vie a conținutului științific, 
realist și profund umanist al politicii interne și 
internaționale a Partidului Comunist Român, la 
elaborarea căreia ați adus o contribuție hotărî- 
toare, a deplinei identificări a acestei politici 
cu interesele vitale ale întregului nostru popor.

Punînd in lumină glorioasa istorie a poporului 
român, tezele de o excepțională valoare știin
țifică, ideologică, social-politică cuprinse în 
opera și cuvîntările dumneavoastră, mărețele 
realizări obținute de poporul nostru sub condu
cerea eroicului partid comunist — elogiate cu 
respect și considerațiur.e de mari personalități 
politice, oameni de știință și cultură, de forțele 
progresiste și democratice din lume - sesiunea 
a relevat cu deosebită pregnanță rolul istoric 
al partidului clasei noastre muncitoare - stegar 
al luptei poporului român pentru unirea tuturor 
forțelor naționale, democratice, patriotice, revo
luționare, pentru dreptate socială și națională, 
împotriva fascismului și războiului, pentru salv
gardarea independenței, suveranității și integri
tății patriei - de organizator și conducător al 
tuturor forțelor democratice, patriotice, ale în
tregii națiuni, in lupta pentru victoria revoluției 
și construcției socialiste in România.

Intervențiile au evidențiat, de asemenea, rolul 
deosebit pe care Partidul Comunist Român - ca 
centru vital al societății noastre - il are in etapa 
actuală în conducerea științifică a procesului

complex de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a țării spre 
comunism. ’

In mod deosebit s-a subliniat contribuția dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la dezvoltarea conceptului de revo
luție de eliberare socială și națională, a teoriei 
națiunii in general și a națiunii socialiste în 
special, la fundamentarea științifică a politicii 
economice de dezvoltare puternică și armonioa
să a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, ca bază a progresului și bunăstării po
porului român, a independenței și suveranității 
naționale, a căilor de înscriere a României pe 
coordonatele progresului și civilizației, ale ță
rilor cu o dezvoltare medie și, in perspectivă, ale 
celor cu o dezvoltare avansată, îmbogățind ast
fel tezaurul socialismului științific și al practicii 
revoluționare contemporane.

în cadrul sesiunii s-a relevat cu mindrie că 
actul renașterii sociale și al demnității naționale, 
înfăptuit acum patru decenii, unește în timp, ca 
un arc de boltă al istoriei naționale, lupta se
culară dusă de forțele progresiste și democra
tice, de poporul român, pentru libertate și drep
tate socială, pentru unitate națională și inde
pendență, cu lupta desfășurată sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, care a deschis Româ
niei calea celor mai revoluționare realizări, care 
a infăptuit idealurile celor mai luminate minți 
ale trecutului.

Au fost subliniate eroismul și dăruirea clasei 
muncitoare, dragostea de patrie a țărănimii, 
spiritul de sacrificiu al tinerei generații, atașa
mentul oamenilor de știință, artă și cultură, care 
s-au manifestat hotărîtor atit in lupta pentru 
eliberarea țării de sub dominația fascistă, cit și 
în munca și lupta pentru reconstrucția și dez
voltarea socialistă a noii Românii, pentru de
venirea comunistă a patriei.

Au fost aduse, de asemenea, omagii armatei 
române pentru înalta sa contribuție la înfăptui
rea revoluției de eliberare socială și națională, 
la înfringerea fascismului, care a avut o uriașă 
importanță atit pentru destinele poporului ro
mân, cit și pentru terminarea victorioasă a răz
boiului împotriva Germaniei fasciste. Totodată, 
a fost relevat devotamentul patriotic pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, 
a integrității, independenței patriei.

Sesiunea științifică națională a evocat impor
tanța istorică a celui de-al IX-lea Congres care, 
exprimînd voința întregului nostru popor, v-a 
ales în funcția supremă de secretar general al 
partidului, dind glas celor mai alese sentimente 
de dragoste, prețuire și admirație pentru înal
tele dumneavoastră calități de patriot și revo
luționar înflăcărat, strălucit conducător de partid 
și de stat, pentru contribuția inestimabilă adusă 
la edificarea României socialiste, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

O atenție deosebită s-a acordat contribuției 
dumneavoastră decisive, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind prefacerile structura
le noi care au avut loc după Congresul al IX-lea 
al partidului, prin instituirea unui sistem larg 
democratic, revoluționar — unic in felul său - 
care asigură participarea nemijlocită a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului, la conducerea societății, prin 
elaborarea și promovarea in întreaga noastră 
societate a principiilor umanismului socialist, ale 
eticii și echității socialiste, prin conceperea unor 
acțiuni ideologice, politico-educative de anver
gură consacrate ridicării pe o treaptă tot mai 
înaltă a conștiinței politice, patriotice și revolu
ționare a tuturor celor ce muncesc de la orașe 
și sate, la făurirea omului nou, înaintat, al orin- 
duirii noastre socialiste.

In cadrul sesiunii s-a dat, de asemenea, o

înaltă apreciere și s-au exprimat alese sen
timente de gratitudine pentru contribuția de o 
deosebită valoare pe care o aduce tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic și de stat, savant de 
prestigiu internațional, la edificarea societății 
socialiste în patria noastră, la dezvoltarea și 
înfiorirea continuă a invățămîntului, științei, artei 
și culturii românești, la îmbogățirea tezaurului 
științific universal cu noi valori ale spiritualității 
românești.

Participanții la sesiunea științifică au adus un 
înalt omagiu activității internaționale multilate
rale desfășurate de partidul și statul nostru, de 
dumneavoastră, mult iubite‘și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu - proeminentă personalitate 
a vieții politice contemporane, militant de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești - 
pentru promovarea unui climat de pace, 
securitate, colaborare intre toate statele lumii, 
pentru dezarmare, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice și politice 
mondiale, pentru rezolvarea constructivă, pe 
calea dialogului in spiritul înaltelor principii 
ale respectării egalității depline in drepturi, 
independenței și suveranității, a neamestecului 
în treburile interne, a marilor probleme și con
tradicții ale lumii contemporane.

Vizitele întreprinse de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in dife
rite țări ale lumii, ca mesageri ai înțelegerii, 
colaborării și destinderii pe plarț mondial, nenu
măratele contacte cu șefii de state și oamenii 
politici proeminenți ai contemporaneității, iniția
tivele și propunerile raționale și constructive 
făcute în cadrul O.N.U., al altor organisme 
internaționale constituie dovezi elocvente ale 
vocației României in desfășurarea unor activități 
consecvente, pentru pace, independență națio
nală și colaborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. Datorită acestei 
politici - al cărei ctitor și promotor sinteți 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu - care corespunde pe deplin 
intereselor supreme ale patriei, aspirațiilor tuturor 
popoarelor, țara noastră se bucură de un bine
meritat prestigiu internațional, are prieteni pe 
toate meridianele planetei. Și cu acest prilej vă 
aducem prinosul notstru de recunoștință, mulțu
mirile cele mai fierbinți pentru tot ce ați făcut și 
foceți spre gloria națiunii noastre socialiste, 
pentru pacea omenirii.

In aceste zile de puternică efervescență 
patriotică premergătoare marii noastre sărbă
tori naționale și in intimpinarea celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului, care va jalona 
noile direcții ale dezvoltării României, alături 
de întregul popor, ne reinnoim angaja
mentul solemn de a nu precupeți nici un efort, 
de a munci cu dăruire și cutezanță revolu
ționară pentru a ne spori contribuția la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare economico- 
socială a țării; alăturînd astfel marilor realizări 
obținute de poporul român sub conducerea 
partidului noi și noi împliniri - condiții fun
damentale ale creșterii continue a forței eco
nomice și sociale a patriei, ale ridicării nivelu
lui de trai material și spiritual al întregului nos
tru popor.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să înfăp
tuim neabătut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, să întreținem mereu 
vie flacăra spiritului și gîndirii dumneavoastră 
revoluționare, să muncim cu abnegație și dă
ruire patriotică pentru propășirea continuă a 
României socialiste, pentru ridicarea ei pe noi 
culmi de progres și civilizație, pentru afirmarea 
tot mai puternică in rindul tuturor națiunilor 
lumii a patriei noastre scumpe - Republica 
Socialistă România.

Au mai rămas numai citeva 
zile pînă la marea sărbătoare 
națională de la 23 August. Pe 
măsură ce ne apropiem de 
gloriosul jubileu și de Congresul 
al Xlll-lea al partidului, raportul 
muncitoresc la panoul de onoa
re al întrecerii socialiste devine 
tot mai amplu, tot mai bogat. 
Stau mărturie veștile primite și 
ieri la redacție de' la corespon
denții „Scînteii" despre tot atî- 
tea impresionante fapte ale 
muncii și hărniciei, care se con
stituie în cel mai frumos omagiu 
cu care întregul nostru popor, 
strins unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în- 
tîmpină cele două mari ' eve
nimente politice ale anului.

ZILE DE PRODUCȚIE RE
CORD. Prezent, ieri, printre mi
nerii din sectorul Motru-Vest, co
respondentul nostru Dumitru Prună 
ne dă de veste :

— Cu producția realizată în schim
bul încheiat joi dimineața, minerii 
de aici au ridicat la 45 000 de tone 
cantitatea de cărbune extrasă su
plimentar in acest an, ceea ce con
stituie un adevărat record. Despre 
semnificația acestei prestigioase rea
lizări ne vorbește inginerul Toma 
Todea, șeful sectorului.

— Sintem pe recepție.
— Cele 45 000 tone cărbune reali

zate suplimentar pînă acum de
pășesc de două ori angajamentul pe 
care ni l-am luat pe întregul an. Un 
record pe care il datorăm. în primul 
rind. brigăzilor de mineri conduse 
de Ion Stan și Ion Otînjac. Cei doi 
tizi Ion. dealtfel foarte buni prieteni, 
s-au întrecut nu numai între ei. ci 
și pe ei înșiși. Vă rog să rețineți că 
amindoi sint mineri foarte tineri și 
amindoi au fost promovați șefi de 
brigadă la începutul acestui an. Și 
chiar de la început, sub îndrumarea 
lor. minerii au acționat si acționează 
cu sporită energie, dăruire și spirit 
revoluționar, producția înregistrind 
un ritm necontenit de creștere. Așa 
se face că in putinele zile care au 
mai rămas pină la 23 August, cele 
două brigăzi fruntașe s-au angajat 
ca în ziua marii sărbători să rapor
teze tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
..minerul de onoare al tării", atin
gerea cifrei de 50 000 tone cărbune 
peste prevederi.

De Ia întreprinderea de textile 
„Dorobanțul" din Ploiești, unitate 
fruntașă pe ramură in întrecerea so
cialistă. Constantin Căpraru ne-a- 
nunță :

— Fiecare zi din această săptămî- 
nă a fost o zi de producție record. 
Niciodată, în existenta întreprinde
rii. nu s-au realizat, ca acum, peste 
plan, in fiecare zi. cîte 3 000 metri 
pătrați stofe. Si nu orice fel de 
stofe, ci numai de calitate extra. 
Este răspunsul concret, prin fapte de 
muncă, al textiliștilor ploieșteni. la 
chemările și îndemnurile secretaru
lui general al partidului pentru în
deplinirea exemplară a planului și 
angajamentelor pe acest an și pe în
tregul cincinal. Cu alte cuvinte, 
fruntașii tot... fruntași rămîn. Și me
rită toate felicitările.

Subscriem ! După cum aceleași fe
licitări li se cuvin și constructori
lor care au executat intr-lin timp 
record ample lucrări de modernizare 
Si înfrumusețare in centrul civic al 
municipiului Zalău, de unde ne 
transmite Eugen Teglaș :

— Cel care ar reveni după numai 
o săptămină la Zalău sau un localnic 
int'ors din concediu nu ar mai re
cunoaște acum noul centru civip. în 
numai citeva zile și nopți s-au ex
cavat 11 000 metri cubi dc pămint, 
s-au turnat 6 000 metri cubi betoa
ne. 14 000 metri pătrați asfalt, și 
cițiva kilometri de trotuare. Au 
apărut, ca din pămint, spații verzi și 
flori multicolore, s-a deschis o ma
gistrală rutieră frumoasă și mo
dernă.

OBIECTIVE NOI PE HAR
TA TARII. Vă transmit din cea 
mai tinără unitate industrială a ju
dețului Cluj — iși începe relatavea 
Marin Oprea. Este vorba de Între
prinderea Je fibre artificiale din 
municipiul Dej, înzestrată cu mașini 
și utilaje de inalta tehnicitate. Am 
avut bucuria să asist la primele tone 
de celofibră lip bumbac expediate' 
astăzi beneficiarilor. Vă asigur că 
e un produs de cea mai bună cali
tate. Odată cu această nouă între
prindere. care se adaugă celor con-

yîndria de a fi mereu pe un loc fruntaș
De la începutul acestui cincinal și pină în prezent, -harnicul colectiv al 

întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală s-a situat, 
lună de lună, pe locuri fruntașe in întrecerea socialistă, ocupind de cele 
mai multe ori primul loc. Hotăriți să intimpine marea noastră sărbă
toare națională de la 23 August cu noi și remarcabile realizări, munci
torii, tehnicienii, inginerii din această întreprindere — care in șapte luni 
din acest an au depășit plănui la principalii indicatori — au realizat su
plimentar, in cadrul „săptăminii record" consacrată gloriosului jubileu, 
o producție-marfâ în valoare"'de 1,5' milioane lei’, materializata in diverse 
instalații . și .utilaje destinate economiei naționale si exportului. Dintre 
cele mai recente realizări se remarcă'fabricarea, pentru prima dată in 
țară, a bateriilor de răcire și a coloanelor pentru instalațiile de la Com
binatul chimic din Drobeta-Turnu Severin. Sint produse de mare com
plexitate tehnică necesare realizării unor programe prioritare ale dez
voltării economiei naționale. (Gheorgbe Ioniță).

în fotografie : muncitori din echipa de lăcătuși condusă de Adrian 
Barabaș examinează planurile de montare a unui nou produs.

Foto : S. Cristian

struite si dezvoltate aici, cele mai 
multe in perioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului, industria o- 
rașului realizează acum o producție 
de 20 de ori mai mare dccit in 
1965 și in mai puțin de 2 zile în
treaga producție din anul 1944.

Un nou obiectiv industrial și Ia 
Medgidia. Despre ce obiectiv este 
vorba, George Miliăescu ?

— Este vorba de o nouă și foarte 
modernă fabrică de ciment. Și pen
tru că aici mai există una similară, 
noii unități i se spune Fabrica de 
ciment Medgidia II. Chiar astăzi, 
joi, 16 august.-s-a aprins focul la 
primul cuptor de clinker de la pri
ma linie de fabricație, unde se vor 
realiza 3 000 tone ciment la fiecare 
24 de ore. Avind o capacitate a- 
nuala de 1 200 000 tone ciment, aceas
tă primă linie de fabricație este 
complet automatizată, iar supra
vegherea procesului de producție se 
face prin televiziune cu circuit in
tern. Notăm că in final Fabrica de 
ci.nent Medgidia II va produce 
de 2.3 ori mai mult ciment decit 
surata ei. Medgidia I.

PRODUSE DE ÎNALTĂ 
PERFORMANȚĂ. Dc î,lhe- 
prinderea mecanică din Vaslui, care 
împlinește chiar in aceste zile 10 ani 
de cind a intrat in funcțiune, l’etru 
Necula ne anunță realizarea primu
lui lot dc ventilatoare de mare ca
pacitate destinate exploatărilor mini
ere :

— Este vorba de o premieră in a- 
cest domeniu nu numai pentru în

treprinderea noastră, ci și pentru in
dustria românească — intervine to
varășul Mihai Cărare. președintele 
consiliului oamenilor muncii. O real- 
lizare cu care ne mindrim și pe 
care o raportăm cu bucurie secreȚ 
tarului general al partidului, tovar 
rășul Nicolae Ceaușescu. odată cu 
angajamentul îndeplinit inainte de 
termen, de a ajunge in acest an 
jubiliar ca producția noastră să fie 
înnoită și modernizată in proporție 
de peste 75 la sută.

— Foarte aproape de acest grâu 
înalt de înnoire și modernizare a 
producției se află și colectivul dji 
oameni ai muncii. romani și 
maghiari, de la Întreprinderea me
canică din Gheorgheni — preia le
gătura I.D. Kiss. Amănunte aflăm 
de la directorul Întreprinderii. Pali 
Istvan :

— Mai întii, o precizare:-in noua 
și moderna noastră turnătorie am 
început să plămădim piese nu nu
mai din fontă, cum s-a prevăzut ini
țial. ci și din oțel. Fapt care a făcut 
să trecem in aceste zile la fabrica
rea cilindrilor hidraulici pentru trac
toarele pe șenile realizate 1 i Miereil- 
rca-Ciuc. In ce privește angajamen
tul nostru pentru gloriosul jubilau 
de la 23 August, el se va concretiza 
in produse electrotehnice și mașini- 
unelic! pentru prelucrarea metalelor 
in valoare de circa 15 milioane lei. 
produse competitive, de mare pro
ductivitate și eficiență.

— Pentru ,că -a venit vorba de 
productivitate si eficiență, mai reli-

(Continuare in pag. a IV-a)

Monumente ale eroismului in

PARTICIPANJII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ DEDICATĂ 
ÎMPLINIRII A 40 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DE ELIBERARE SOCIALĂ 

Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPERIALISTÂ

Păuliș — nume intrat 
In istoria luptelor pentru 
libertatea patriei. Dacă 
Oarba de Mureș și atitea 
alte locuri ale vitejiei 
ostășești au marcat dru
mul ofensivei neîntre
rupte, Păulișul rămine 
simbolul rezistenței eroi
ce, neînfricate. Aici, in 
septembrie 1944, trupele 
horthyste au încercat să 
pătrundă in Defileul Mu
reșului. înaintarea lor s-a 
izbit de dirzenia „Detașa-. 
meatului Păuliș", alcătuit, 
in principal, din elevii li
nei școli militare de sub
ofițeri de rezervă. Cu 
toate că raportul de forțe 
era de șapte la unu de 
partea inamicului, tinerii 
luptători, dind dovadă 'de 
un eroism fără sea
măn, au rezistat vitejește, 
au infrint ofensiva și au 
trecut la contraatac. Mun
citorii șl țăranii din partea 
locului au venit in spriji
nul lor, transportind mu-

tara in-

hi anul 40 al libertății, 
aripile victoriilor noastre 
socialiste desăvirșesc zbo

rul națiunii către împli
nirea visului de aur pe 
păniintul României.

libertatea patriei
niții si alimente, evacuînd 
și îngrijind răniții.

Cine trece astăzi 
șoseaua Arad — Deva 
poate admira, inainte de 
intrarea in Păuliș. Monu
mentul eroilor t 
boiul antifascist, 
sionant prin i 
prin foita 
Ostașul dirz, 
gata să apere 
independenta și suverani
tatea patriei, este străjuit 
de două imense aripi ale 
Victoriei.

Aripile Victoriei se des
chid larg către 
treagă, harnică și cuteză
toare. Aripile Victoriei 
străjuiesc simbolic viața 
nouă, in deplină dreptate, 
egalitate și frăție a oame
nilor muncii români, ma
ghiari, germani, a tutu
ror celor care, sub stea
gul partidului, fac Româ
nia tot mai puternică, mai 
înfloritoare.

ilin răz- 
, impre- 

măreție și 
mesajului, 
neînfricat, 

• libertatea,
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SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ DEDICATĂ CELEI DE-A 40*A  ANIVERSĂRI A REVOLUȚ

DE ELIBERARE SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTI IMPERIALISTĂ.

Joi, 16 august, a avut loc. la Ateneul Român. Sesiunea științifică na
țională cu tema „REVOLUȚIA DE ELIBERARE SOCIALA ȘI NAȚIO
NALA. ANTIFASCISTĂ ȘI ANTIIMPERIALISTĂ — TEMELIA MARI
LOR REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL ROMAN. SUB CONDU
CEREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. ÎN CONSTRUIREA SOCIA
LISMULUI. ÎN AFIRMAREA IDEALURILOR DE LIBERTATE. INDE
PENDENȚA, SUVERANITATE, PACE ȘI PROGRES ÎN LUME".

Au participat membri și membri supleanti ai Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din tara noastră, parti
cipant! la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă si anti- 
imperialistă. oameni ai muncii din întreprinderi bucurestene. academi
cieni, profesori, cercetători, oameni de știință, artă si cultură, generali 
și ofițeri.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul PETRU ENACHE, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a spus :

Evocăm astăzi, în cadrul Sesiunii 
științifice naționale, împlinirea a 40 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944 — 
actul energic de voință al întregii 
noastre națiuni, strălucită afirmare 
a hotăririi poporului român de a 
Înlătura orice dominație străină, de 
a fi liber și deplin stăpîn in țara 
sa. de a-și hotărî singur destinele.

Privită in contextul larg al isto
riei noastre multimilenare, revolu
ția din August 1944 ne apare ca un 
emblematic arc de boltă al deve
nirii noastre, inmănunchind intr-o 
sinteză istorică de profunde sem
nificații mesajul de dreptate socială 
și națională al tuturor generațiilor 
care au contribuit la edificarea 
României moderne. Astfel, se dez
văluie in întreaga sa complexitate 
măreția actului istoric de voință și 
demnitate națională, uriașa ridica
re la luptă a întregului popor ro
mân, în August 1944. prin care 
s-au pus temelii trainice României 
socialiste de azi — țară prosperă, 
liberă și suverană intre națiunile 
lumii.

După răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste — a spus vorbitorul —• 
în numai opt zile. în cursul unor 
grele bătălii, unitățile militare, îm
preună cu formațiunile patriotice, 
au lichidat rezistenta trupelor na
ziste. au eliberat Capitala și o mare 
parte a tării. înfăptuind acest act 
de voință națională. România s-a 
alăturat cu întregul său potential 
economic și militar Uniunii Sovie
tice. celorlalte forte ale coaliției 
Națiunilor Unite, luptind cu eroism, 
cu prețul unor uriașe jertfe mate
riale și umane pentru eliberarea 
deplină a patriei de trupele hitle-' 
risto-horthyste si,- apoi,- pentru 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei 

'și a unei părți din Austria, pînă 
la victoria finală asupra Germa
niei fasciste. Revoluția de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă începută prin in
surecția armată a deschis calea in

în comunicarea „PARTIDUL CO
MUNIST ROMÂN. STEGARUL 
LUPTEI POPORULUI ROMÂN ÎM
POTRIVA PERICOLULUI FASCIST 
SI RĂZBOIULUI. PENTRU APĂ
RAREA INDEPENDENTEI. SUVE
RANITĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII PA
TRIEI". prezentată de tovarășul 
MANEA MANESCU. membru al Co
mitetului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, se subliniază : Idealurile 
nobile de dreptate socială si națio
nală. în numele cărora a militat cu 
înflăcărare partidul comuniștilor, au 
rădăcini adinei. în tradițiile revolu
ționare ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, în lupta sa dîrză 
si neînfricată. de-a lungul veacuri
lor, pentru făurirea statului unitar, 
suveran, liber si independent. Lupta 
clasei noastre muncitoare pentru o 
societate nouă a fost ridicată pe o 
treaptă superioară, ca urmare a or
ganizării. la scară națională, a 
României reîntregite, a Partidului 
Comunist Român, la Congresul din 
mai 1921. In cursul existentei sale 
eroice, care se identifică în mod 
esențial cu însăși istoria tării și a 
poporului., partidul nostru comunist, 
aplicind creator principiile socialis
mului științific la condițiile concre
te ale României, s-a manifestat ca 
adevărat stegar al luptei clasei mun
citoare in alianță cu țărănimea mun
citoare si intelectualitatea progresis
tă. împreună cu toate forțele înain
tate ale societății, pentru apărarea 
independentei si libertății patriei. 
„Niciodată in România — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — n-a 
existat un alt partid politic cu o is
torie atit de bogată si glorioasă, care 
să fi luptat cu abnegație si să fi 
realizat atit pentru fericirea poporu
lui român, pentru măreția națiunii 
noastre".

Forța și tăria comuniștilor a.u iz- 
vorit din trainica lor legătură cu 
poporul, din năzuința lor fierbinte 
de a înfăptui, pe pămintul românesc, 
o nouă orânduire. mai bună si mai 
dreaptă, din hotărîrea nestrămutată 
de a lupta pînă la sacrificiul suprem 
pentru apărarea suveranității tării, 
a unității naționale. în rindurile co
muniștilor, ale patriotilor s-a afir
mat cu vigoare personalitatea legen
dară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Activitatea sa revoluționară, de peste 
50 de ani. acoperă cea mai eroică 
perioadă de luptă a Partidului Co
munist Român. Istoria noastră na
țională a înscris pentru totdeauna. 
In paginile ei cele mai luminoase, 
participarea activă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la organizarea 
marilor bătălii revoluționare pentru 
eliberarea socială și națională, rolul 
său hotărîtor. de strălucit strateg și 
înțelept conducător. în înfăptuirea 
măreței opere de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
tara noastră, spre binele si fericirea 
poporului român.

Evocind bogata activitate revolu
ționară desfășurată de Partidul Co
munist Român în apărarea dreptu
rilor fundamentale ale poporului 
nostru, pentru consolidarea coeziu
nii clasei muncitoare, pentru întă
rirea alianței muncitoresti-tărănesti. 
pentru unirea, intr-un front larg 
national, a tuturor forțelor patrio
tice împotriva ascensiunii fascismu
lui. vorbitorul a relevat in continua
re : Rezultatul acestei strategii poli
tice s-a concretizat în crearea a nu
meroase organizații de masă demo

staurării pftterii democrat-popu- 
lare și trecerii la construcția so
cialismului.

în acele zile de puternică în
cleștare in lupta deschisă cu duș
manul. partidul comunist a adre
sat poporului chemarea „Totul 
pentru front, totul pentru victo
rie !“, mobilizind, în același timp, 
masele largi populare la rtiemora- 
bile acțiuni pentru democratizarea 
și reconstrucția țării. în acea pe
rioadă de puternică efervescentă 
patriotică, revoluționară, la marile 
întruniri și demonstrații la care 
participau zeci și sute de mii de 
muncitori, intelectuali, funcțio
nari, tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, s-a aflat prezent tovarășul 
Nicolae Ceausescu, făcind încă o 
dată dovada înaltei sale'vocații re
voluționare. a capacității străluci
te de a convinge masele, de a le 
mobiliza la înfăptuirea revoluției 
și construcției socialiste în Româ
nia.

în cei 40 de ani care au trecut 
de la mărețul act din August 1944 
și în special în anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidu
lui, poporul român a obținut vic
torii de însemnătate istorică în edi
ficarea noii societăți, care au 
schimbat din temelii Înfățișarea 
•tării.

Toate marile realizări înfăptuite 
de poporul român sînt indisolubil 
legate de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, care și-a pus am
prenta de naștere asupra amplului 
proces de transformare revoluțio
nară a României, de edificare pe 
pămintul patriei noastre a visului 
de aur al omenirii — socialismul 
și ‘ comunismul, de ridicare a națiu
nii noastre la o condiție nouă, su
perioară — de demnitate, prospe
ritate si independentă.

Remarcabilele calități de condu
cător revoluționar, contribuțiile de 
excepțională însemnătate ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea teoriei și practicii con
strucției socialiste au fost puse pu
ternic în lumină in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea, cea 

cratice. conduse direct de partidul 
comunist sau aflate sub influenta 
sa. între care Comitetul National 
Antifascist, Blocul Muncitoresc-Ță- 
rănesc, Frontul Plugarilor. Blocul 
pentru Apărarea Libertăților Demo
cratice. Uniunea Democratică. Liga 
Muncii. Frontul Feminin, Uniunea 
Oamenilor Muncii Maghiari (Ma- 
dosz). Frontul Studențesc Democrat. 
Un rol deosebit de important în ca
drul acestei ample conlucrări a for
țelor democratice și patriotice a re
venit Comitetului National Antifas
cist. organizație larg reprezentativă, 
activ integrată în lupta poporului 
român pentru salvgardarea democra
ției. a independentei si suveranității 
tării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dovedind încă din acea perioadă 
maturitate politică și capacitate or
ganizatorică. devotament nețărmurit 
fată de interesele supreme ale po
norului și ale tării, a avut un rol 
important în activitatea acestei or
ganizații, care a acționat cu consec
ventă. sub conducerea direită a 
partidului nostru, pentru apărarea 
libertății si independentei patriei.

Acțiunile îndrumate direct de 
partidul nostru, prin intermediul Co
mitetului National Antifascist si al 
celorlalte organizații de maSă con
duse de comuniști, intre care marile 
demonstrații din anii 1933—1934. au 
influențat puternic opinia publică, 
determinind o vie activizare a ma
selor largi de oameni ai muncii in 
lupta antifascistă si împotriva răz
boiului. în apărarea intereselor vi
tale ale tării, ale poporului. Partidul 
Comunist Român a devenit adevă
ratul stegar al unirii forțelor popu
lare. inițiatorul si organizatorul a- 
liantei antifasciste, democratice si 
patriotice.

Evidențiind victoriile obținute de 
forțele democratice coalizate în via
ta politică -a tării, in anii deceniu
lui al patrulea, comunicarea pune 
puternic in evidentă impresionantele 
demonstrații de la 1 Mai 1939. Mo
bilizați de comuniști, zeci de mii de 
.oameni ai muncii. într-o strânsă u- 
nitate de gind si de voință, s-au 
ridicat la luptă pentru apărarea in
dependentei patriei. în Capitală, ma
sele de demonstranți au dat glas 
hotăririi poporului de a salva tara, 
de a lupta pentru libertatea, inde
pendenta si suveranitatea ei. în or
ganizarea acestei memorabile mani
festări revoluționare si patriotice, de 
puternic răsunet politic pe plan 
intern și internațional, un rol 
hotăritor a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. proeminenti mili
tanți comuniști și patrioti înflăcărați. 
Desfășurate sub semnul unității cla
sei muncitoare, a forțelor democra
tice și progresiste, puternicele de
monstrații de la 1 Mai 1939, organi
zate și conduse de Partidul Comu
nist Român, au dat expresie voinței 
ferme a poporului nostru de a-și 
apăra dreptul suveran de a trăi in
tr-o țară liberă și independentă.

în comunicare se arată apoi că 
partidul nostru, dovedind neasemuit 
curaj, înfruntînd grave primejdii, a 
condus cu eroism marile acțiuni anti
războinice ale poporului, a" inițiat 
forme active de rezistentă antihitle- 
ristă, a organizat formațiuni de luptă 
patriotice, lupte de partizani, a con
dus acțiunile de sabotare a mașinii 
de război naziste, a chemat masele 
să se ridice împotriva ocupanților 
hitleriști. Sub steagul partidului co

ntai rodnică perioadă din istoria 
României, in care s-au înfăptuit 
realizări fără precedent în dezvol
tarea economică și socială a țării, 
in dezvoltarea și modernizarea for
țelor de producție pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nic?!, înflorirea artei și culturii, 
creșterea necontenită a nivelului 
material și spiritual al întregului 
popor. Tot ce s-a înfăptuit in a- 
ceastă epocă istorică, ce poartă pe 
frontispiciul ei numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se datorește in 
mod hotărîtor energiei clocotitoare, 
elanului revoluționar, clarviziunii, 
spiritului novator, patriotismului 
fierbinte și concepției științifice a- 
firmate în conducerea partidului si 
tării de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii.

în același timp, îmi îndeplinesc 
o indatorire de onoare relevînd ro
lul de seamă al tovarășei Elena 
Ceaușescu, remarcabilă personali
tate a vieții politice și sociale, emi
nent om de știință, care si-a adus 
o contribuție deosebită la marile 
înfăptuiri ale societății noastre so
cialiste. la creșterea prestigiului 
României în lume,

în aceste momente înălțătoare, 
cind omagiem patru decenii de la 
glorioasa revoluție din August 1944, 
întregul nostru partid și popor dau 
o înaltă apreciere rolului esențial 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, inițiativelor și acțiunilor sale 
consacrate dezvoltării și întăririi 
mișcării comuniste și muncitorești, 
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale, soluționării constructi
ve a marilor probleme ale epocii 
noastre, care au făcut ca România 
să-și cucerească un meritat presti
giu pe arena mondială, să dobîn- 
dească nenumărați prieteni pe toa
te meridianele. Este o mare min- 
drie pentru întregul nostru ponor 
faptul că numele președintelui 
României s-a înscris cu litere de 
aur în istoria lumii contemporane, 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
bucură de simpatia, prețuirea și re
cunoștința întregii omeniri, ca un 
erou al cauzei prieteniei intre po
poare. progresului si păcii pe pla
neta noastră.

Sub auspiciile acestor mari ade
văruri ale istoriei patriei noastre 
socialiste, permiteți-mi, stimați to
varăși, să declar deschisă Sesiunea 
științifică națională cu tema „Re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă — temelia marilor realizări 
obținute de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în construirea socialismu
lui, în afirmarea idealurilor de li
bertate, independență, suverani
tate. pace si progres în lume".

munist, larga coaliție a forțelor pa
triotice antihitleriste ș-a sudat ve
rigă cu verigă, moment cu moment, 
în septembrie 1943 a fost creat Fron
tul Patriotic Antihitlerist, care a dat 
expresie, pe plan organizatoric, voin
ței unor largi forte social-politice in
teresate în apărarea integrității și in
dependentei României, ceea ce a de
terminat ca întregul nostru popor să 
acționeze în strinsă unitate pentru 
eliberarea tării.

O încununare a acestor acțiuni de 
polarizare a forțelor patriotice a con
stituit-o făurirea. în aprilie 1944, ca 
urmare a acordului dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Social- 
Democrat. a Frontului Unic Munci
toresc, care a intărit unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare, în strin
să alianță cu țărănimea muncitoare, 
cu intelectualitatea, pentru salvgar
darea independenței României.

Consolidindu-și rolul de principal 
factor de unire a partidelor și for
mațiunilor patriotice ostile dictaturii 
antonesciene si hitlerismului. Parti
dul Comunist Român și-a continuat 
cu dîrzenie activitatea in direcția de
plinei unităti a forțelor antifascis
te. Politica de alianță națională s-a 
amplificat în iunie 1944, prin crea
rea Blocului Național Democratic, în 
cadrul căruia, alături de partidul co
munist. au intrat partidele social
democrat, național-țărănesc și na
tional-liberal. întreaga strategie de 
lupță a partidului din această pe
rioadă tine seama de îmbinarea fac
torilor politici cu cei militari. în a- 
cest scop, partidul a atras în coali
ția națională pentru răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste numeroși 
generali patrioți. alte cadre din ar
mată, a colaborat cu palatul și an
turajul său. Erau astfel reunite con
dițiile pentru larga participare a tu
turor forțelor naționale la eliberarea 
patriei.

Niciodată. în istoria românilor, nu 
se mai realizase o atit de puternică 
uniune națională ca în perioada pre
mergătoare marelui act patriotic de 
la 23 August, al cărei stegar era 
Partidul Comunist Român. Uriașa ri
dicară a maselor largi populare, 
eroismul armatei, al formațiunilor 
patriotice de luptă, in memorabilul 
August 1944, se așază firesc în și
rul marilor momente ale luptei mul
tiseculare duse de poporul nostru.

în continuare este evidențiată 
lupta Partidului Comunist Român 
pentru edificarea societății noi so
cialiste, subliniindu-se faptul că pe
rioada cea mai rodnică, cea mai în
floritoare din cite a cunoscut patria 
noastră, pe care întregul popor, cu 
îndreptățită mindrie. o denumește 
„Epoca Ceaușescu". a fost inaugura
tă de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului. Azi. după aproape două 
decenii de la Congresul al IX-lea, 
geniala operă social-politică, teoreti
că si practică a tovarășului Nicolae 
Ceausescu reprezintă factorul con
stitutiv al tuturor mărețelor înfăp
tuiri ce dau strălucire României 
contemporane, socialiste.

Istorica hotărîre a Plenarei din 
iunie, prin care s-a propus realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la cel 
de-al XIII-lea Congres, in fruntea 
partidului, este unanim aprobată și 
puternic susținută de toți comuniș
tii. de întreaga noastră națiune. 
Această înaltă reinvestire constituie 
cea mai deplină garanție că pro
gramele de dezvoltare economico- 

socială vor fi exemplar înfăptuite, că 
viitorul comunist la' care aspirăm va 
deveni realitate, spre gloria și măre
ția scumpei noastre patrii.

In încheiere, vorbitorul a spus :
In acest al patruzecilea an al li

bertății. ce împlinește un triumfător 
arc peste timp, cind întimpinăm cu 
noi și mărețe fapte dc muncă al 
XIII-lea Congres al partidului, har
nicul nostru popor, intr-o puternică 
și indestructibilă unitate în jurul 
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. marele și înțeleptul nos
tru conducător, este ferm hotărit să 
muncească cu nețărmurit devotament 
pentru a lăsa generațiilor viitoare o 
țară înfloritoare si puternică, liberă 
și suverană, pentru continua ridica
re a României pe înaltele culmi ale 
civilizației socialiste si comuniste.

Prezentind comunicarea „DEZ
VOLTAREA DE CĂTRE PARTIDUL 
COMUNIST ROMÂN. DE SECRE
TARUL SĂU GENERAL. TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A 
CONCEPTULUI MARXIST DE RE
VOLUȚIE PROLETARĂ. PRECUM 
ȘI A CONCEPTULUI DE REVOLU
ȚIE DE ELIBERARE NAȚIONALĂ", 
tovarășul DUMITRU POPESCU, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", a spus : 
în cadrul căutărilor și disputelor 
desfășurate in jurul conceptului de 
revoluție, un loc de excepție ocuțiă 
Partidul Comunist Român și condu
cătorul său, ginditorul revoluționar 
de talie mondială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind că, in concepția P.C.R., 
premisele fundamentale ale revolu
ției sint necesitatea istorică obiecti
vă. imperativul social, vorbitorul a 
arătat că partidul nostru, secretarul 
său general resping constant si ferm 
coiîceptul eronat al „exportului de 
revoluție" cu corolarul său fals, po
sibilitatea accentuării artificiale a 
contradicțiilor sociale. Factorul ex
tern poate să joace un rol favori- 
zant sau. invers, ostil. Nu se poate 
substitui însă impulsului intrinsec. 
Cursul luat de cel de^al doilea 
război mondial în 1944, victoriile ar
matei sovietice, ale coaliției antifas
ciste au facilitat desfășurarea revo
luției de eliberare socială și națio
nală a poporului român. Sorgintea 
acesteia se află insă în marasmul so
cietății înăbușite de dictatură, apă
sate de dependenta față de Reichul 
nazist, in nemulțumirea națiunii ro
mâne manipulate. înșelate și înjosi
te de politica vîrfurilor statale. în 
revolta maselor înfometate și însin- 
gerate de o campanie militară 
sinucigașă aberantă. Criza nucleelor 
guvernante, sărăcia și mizeria mase
lor. nemulțumirea și combativitatea 
păturjlor largi ale populației — ca
racteristici pregnante ale stării de 
lucruri din 1944 — coincid perfect 
cu cele trei simptome ale „situației 
revoluționare" menționate de Lenin. 
Definirea corectă in lucrările tovară
șului Nicolae Ceaușescu a cauzelor 
și împrejurărilor reale ale eveni
mentelor de la 23 August are. de 
aceea, o uriașă valoare științifică atit 
pentru istoria națională și adevărul 
istoric universal, cit și pentru teoria 
marxist-leninlstă a revoluției.

Factorul extern, a continuat vorbi
torul. poate fi și defavorabil. înriu- 
rirea lui negativă mergînd uneori 
extrem de departe. în această ordine 
de idei, conceptul românesc despre 
revoluție conține, ca un pandant la 
negarea exportului de revoluție, con
damnarea „exportului de contrare
voluție". '

In deplină concordanță cu determi
nismul obiectiv, partidul nostru evi
dențiază dimensiunea subiectivă a 
mecanismului revoluției. Definirea 
realistă a sarcinii revoluționare ține, 
bineînțeles, de gradul de cunoaștere 
și interpretare a legităților obiective, 
de profunzimea studiului situației 
concrete, a raportului forțelor de 
clasă, a proceselor sociale in evolu
ție. de impactul cu stările de spirit și 
conștiința politică a maselor. Făcind 
această afirmație ajungem la una 
din tezele românești fundamentale 
pentru teoria și practica revoluțio
nară ; în scopul acreditării ei, pe în
treaga arie a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, secreta
rul general al partidului nostru a 
depus, în decursul ultimelor două 
decenii, eforturi de o consecvență și 
tenacitate impresionante, unanim re
cunoscute și omagiate în lume. Este 
vorba de teza dreptului fiecărui par
tid de a-și elabora strategia și tac
tica revoluționară în mod absolut 
independent, fără nici un amestec 
din afară, în conformitate cu condi
țiile social-politice concrete și parti
cularitățile specifice în care iși des
fășoară activitatea. După opinia to
varășului Nicolae .Ceaușescu, dreptul 
comuniștilor din fiecare țară de a 
decide singuri este inviolabil, im
prescriptibil și nu poate constitui 
obiect de dispută. Studierea și defi
nirea cu capul propriu a obiective
lor și programului revoluției repre
zintă mai mult decît un drept, este 
datoria primordială a partidelor, de 
aceasta depinde punerea în balanță 
a tuturor valențelor dinamizatoare 
ale factorului subiectiv al transfor
mării sociale.

în descendența directă a princi
piului enunțat mai sus se înscrie te
oria partidului nostru cu privire la 
formele de trecere spre socialism, 
adică la fizionomia revoluțiilor so
ciale în epoca contemporană. In ac
tualele imprejurări nu mai poate fi 
vorba, evident, de repetarea modele
lor preexistente, și orice teză privi
toare la stereotipia formelor de tre
cere, orice viziune arhetipală despre 
revoluție se îndepărtează de realita
te ca cerul de pămînt. Partidul nos
tru vede noi experimente, soluții 
inedite, modalități fără precedent, 
deci o îmbogățire nelimitată a căilor 
de transformare revoluționară a 
lumii. Nu e vorba de ignorarea ex
perienței revoluționare anterioare, 
aceasta constituie un bun ciștigat — 
și în expresia ei pozitivă și in cea 
negativă —, precum o valoare ne
prețuită are întreaga cultură a pro
gresului uman. Este vorba că nici o 
experiență nu poate fi absolutizată, 
copiată și transpusă mecanic.

In abordarea formelor de trecere 
continuă să apară dilema violenței 
sau neviolenței în revoluție. Datori
tă condițiilor externe favorabile, 
gradul violenței la care a trebuit să 

apeleze proletariatul român în răs
turnarea claselor exploatatoare a 
fost redus, cucerirea puterii și schim
barea caracterului proprietății făcin- 
du-se fără război civil. Dar punctul 
de vedere al partidului nostru este 
că. indiferent de influențele externe, 
violența in revoluție nu o imprimă 
noul, ci vechiul, recurgerea la vio
lență nu este programatică, ci impu
să de înverșunarea împotrivirii. So
cialismul este chemat să distrugă 
formele sociale anacronice nu pen
tru a provoca suferințe cu orice preț, 
ci, dimpotrivă, pentru a construi re
lații și instituții infinit mai umane, 
mai generoase și echitabile. Intre re
formism și sectarism dogmatic bru
tal se găsește un spațiu larg pentru 
afirmarea superiorității umanismului 
filozofic marxist — spațiu unde re
voluția iși infringe dușmanul, dar nu 
inventează dușmani și omul nu se 
confundă automat cu clasa, unde 
contează și mijloacele, nu numai 
scopurile, iar obiectivele sint atinse 
cu minimum de tragism, unde conce
siile nu sacrifică rațiunile supreme, 
ci le servesc, innobilindu-le.

Documentele partidului nostru, lu
crările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consideră ca punct nodal al teoriei 
și practicii revoluției unitatea și am
ploarea forțelor propulsoare. în
treaga operă teoretică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se consti
tuie ca un imn închinat ideii de 

’unitate a proletariatului, a forțelor 
democratice, a popoarelor. Pornin- 
du-se de la vechiul principiu marxist 
că partidul comunist nu este deosebit 
și opus celorlalte partide muncito
rești. se enunță țelul grandios al re
concilierii istorice a organizațiilor 
politice ale proletariatului, al refa
cerii unității de acțiune a comuniș
tilor, socialiștilor și social-democra- 
ților.

Evidențiind teza, amplu și profund 
fundamentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a continuării procesului 
revoluționar după cucerirea puterii, 
vorbitorul a spus : în etalarea eta
pelor pe care, în mod obiectiv, le 
parcurg revoluția și instaurarea noi
lor relații, in ciuda complexității și 
gradului uriaș de dificultate, expro
prierea expropriatorilor nu este cea 
mai grea. Latura constructivă, edi
ficarea noului se relevă a fi mai di
ficile. Victoria socialismului nu în
cheie procesul revoluționar, ci il ri
dică pe o treaptă superioară, îl am
plifică, innoind toate laturile socie
tății, perfecționind continuu struc
tura și suprastructura. Acest concept 
se întregește cu viziunea de mari di
mensiuni istorice a societății socia
liste multilateral dezvoltate, contura
tă precis în Programul partidului, 
plămădindu-se sub ochii noștri, ai 

•cărei constructori sintem, și care 
poartă pe frontispiciu numele mare
lui revoluționar și patriot, teoreti
cian și ctitor de lume nouă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul GHEORGHE 
RADULESCU, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat comunicarea: „STRATE
GIA ȘI TACTICA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN ÎN ORGANI
ZAREA ȘI CONDUCEREA TUTU
ROR FORȚELOR DEMOCRATICE, 
PATRIOTICE. A ÎNTREGULUI PO
POR. ÎN LUPTA PENTRU VICTO
RIA REVOLUȚIEI DE ELIBERARE 
SOCIALĂ ȘI NAȚIONALĂ. AN
TIFASCISTĂ ȘI ANTIIMPERIALIS- 
TA DIN AUGUST 1944".

în comunicare se spune : în con-- 
cepția partidului nostru, actul de la 
23 August 1944 este marele moment 
inaugural al unui proces revoluțio
nar indelungat, pe care secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a de
numit revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă. Evenimentele din August 
1944 au confirmat realismul strate
giei și tacticii partidului nostru, mo
dul creator in care a aplicat. în con
dițiile specifice tării, teoria revolu
ționară marxist-leninlstă despre 
rolul clasei muncitoare și necesita
tea unității ei de acțiune, despre 
alianțele cu alte clase și grupări so
ciale, despre corelația dintre factorii 
obiectivi și subiectivi, .interni și ex
terni ai revoluției.

Ceea ce a evidențiat însă cu 
stringentă revoluția noastră de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. accentuîn- 
du-i semnificația istorică, internă și 
internațională, a fost marea încor
dare de forțe antihitleriste, ridicarea 
la luptă a întregului popor, a între
gii națiuni române.

Prin acțiunea sa revoluționară, Ia 
baza căreia au stat o concepție și un 
program clar — claritate obținută in 
împrejurările unor multiple con
fruntări politice și ideologice — 
partidul nostru și-a adus o contri
buție specifică, originală, creatoare 
la teoria revoluționară mondială, la 
strategia și tactica revoluțiilor de 
eliberare socială și națională, a insu
recțiilor armate din Europa. Este un 

.mare merit istoric al Partidului Co
munist Român de a se fi afirmat — in 
condițiile aspre ale ilegalității — ca 
inițiatorul mișcării antifasciste, de 
a fi devenit principala ei forță orga
nizatoare și conducătoare prin crea
rea. încă în iunie 1933, a Comitetu
lui Național Antifascist, in a cărui 
activitate dinamică s-a relevat emi
nentul militant comunist Nicolae 
Ceaușescu.

Acțiunile organizate în acei ani de 
partidul comunist prin intermediul 
Comitetului National Antifascist, ca 
și al altor organizații de masă crea
te, conduse sau influențate de P.C.R., 
cum erau Liga Muncii. Blocul De
mocratic. Frontul Studențesc Demo
crat și altele, au reprezentat un 
succes al orientărilor partidului spre 
un consens național, istoricește re
clamat de necesitatea - de a bara 
calea fascismului puternic propulsat 
din afară.

Manifestațiile de la 1 Mai 1939 din 
Capitală și din întreaga țară au re
prezentat un mare semnal de alarmă 
pornit din România în fața agresiu
nilor fasciste ce se anunțau. Avind 
un pronunțat caracter antifascist și 
antirăzboinic, aceste mari demonstra
ții au înregistrat cuvenitul ecou in
tern și internațional. Consider de 
datoria mea să subliniez, și cu 
această ocazie, că o contribuție deo
sebită și un rol hotărîtor în organi
zarea și desfășurarea acestor mari 
manifestări ale voinței antifasciste 

și antirăzboinice a poporului român1 
a revenit incercatului revoluționar 
Nicolae Ceaușescu. a cărui persona
litate de conducător se prefigura 
puternic in mințile noastre, ale tu
turor celor ce participau la aceste 
acțiuni, după cum. in focul acestor 
acțiuni de o răscolitoare semnifica
ție patriotică, s-au evidențiat calită
țile de strălucit militant revoluționar 
ale tovarășei Elena Ceaușescu.

în imprejurări deosebit de grave 
pentru existenta și viitorul poporului 
român, adus in pragul unei catastro
fe naționale. Partidul Comunist Ro
mân și-a intensificat eforturile pen
tru demascarea dictaturii antones
ciene și a alianței cu Germania hi- 
tleristă, fiind primul partid politic 
care a pus de la început, din 1941, 
in fata națiunii un program perfect 
articulat de rezistentă antifascistă, 
care cuprindea asemenea idei-fortă 
precum : răsturnarea regimului do 
dictatură militaro-fas.cistă, formarea 
unui guvern al independenței națio
nale, compus din reprezentanții tu
turor forțelor patriotice, ieșirea 
României din războiul antisovietic si 
alăturarea ei coaliției Națiunilor 
Unite (P.C.R. fiind, de asemenea, pri
mul partid politic din România care 
a preconizat alianța cu Națiunile 
Unite), alungarea trupelor germane 
din țară și eliberarea părții de nord- 
vest a țării de sub .ocupația horthys- 
tă, restabilirea libertăților cetățenești 
și democratice.

Urmărind. în primul rind, reali
zarea obiectivelor naționale majore 
— eliberarea țării de sub dominația 
Germaniei naziste și răsturnarea gu
vernului de dictatură militaro-fascis- 
tă — partidul comuniștilor s-a decla
rat de la început gata să colaboreze 
cu toate partidele, grupările, perso
nalitățile politice, cu toți patriotii 
români pentru înfăptuirea oricărui 
deziderat din program, preconizind 
ca singur criteriu al colaborării ati
tudinea față de ocupanții naziști, 
față de sprijinitorii lor din țară și 
față de războiul hitlerist.

Roadele eforturilor depuse de 
partidul comunist în direcția coali
zării tuturor forțelor democratice na
ționale n-au întârziat să se arate. In 
toamna anului 1943 s-a constituit 
Frontul patriotic antihitlerist, în care 
au intrat — pe lingă P.C.R. — alte 
organizații democratice și antifascis
te, ca Frontul Plugarilor, Uniunea 
Patrioților, Madosz, Partidul Socia- 
list-Țărănesc și, temporar. Partidul 
Social-Democrat. Un nou pas, de o 
deosebită importantă, în direcția uni
rii eforturilor tuturor forțelor națiu
nii împotriva Germaniei hitleriste 
l-a reprezentat făurirea, în aprilie 
1944, a Frontului Upic Muncitoresc 
între comuniști și socialiști. La 20 
iunie 1944 a luaț ființă Blocul Națio
nal Democrat, îri care au intrat Parti
dul Comunist Român, Partidul Na
țional-Țărănesc și Partidul Natio
nal-Liberal, la baza acestei coaliții 
fiind pusă platforma propusă de 
partidul comunist.

Dacă, asa cum releva extrem de 
numeroasele surse istorice străine de 
prim rang. înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August 1944 a luat prin 
surprindere atit Germania hitleristă 
și armatele ei de ocupație din Româ
nia și Balcani, cit și puterile din 
coaliția Națiunilor Unite, nu trebuie 
să credem însă nici o clipă că, în 
dezvoltarea tacticii și strategiei sale. 
Partidul Comunist Român a omis sau 
neglijat rolul factorilor externi. Dim
potrivă. Etapă cu etapă, mișcarea de 
rezistentă antifascistă din România 
lua in considerare evoluția raportului 
de forțe al războiului mondial. Or- 
ganizind asaltul final de la 23 Au
gust, P.C.R. are meritul istoric de a 
fi ținut seama de condițiile inter
naționale favorabile create de excep
ționalele succese militare repurtate 
de eroicele oști ale U.R.S.S., care 
ducea pe umerii săi greul războiului 
antihitlerist. De asemenea, s-a ținut 
seama de loviturile aplicate mașinii 
de război germane de forțele expe- 
diționare aliate pe. fronturile din 
Italia și Franța. Și, totodată, au fost 
fructificate succesele mișcărilor de 
eliberare națională care diminuau 
capacitatea de agresiune și opresiu
ne a cotropitorilor naziști în diferite 
țări europene. A îmbina o perfectă 
cunoaștere a realităților din tară cu 
analiza mersului fronturilor, iată ce 
a reușit să dovedească Partidul Co
munist Român.

După răsturnarea dictaturii mili
taro-fasciste și angajarea tării cu to
talitatea resurselor ei materiale și 
umane în războiul antihitlerist, ceea 
ce a marcat contribuția românească 
la nimicirea celui de-al treilea Reich, 
a început o perioadă de profunde 
transformări social-economice, de re
naștere națională a poporului român.

Privindu-ne istoria, participind la 
făurirea ei. trebuie să relevăm că în 
procesul dezvoltării întregii noastre 
societăți s-au reliefat, ca o perioadă 
de excepțională importanță, cei a- 
proape 20 de ani de cind în fruntea 
partidului și a poporului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit și stimat fiu al națiunii noastre, 
revoluționar neînfricat, remarcabilă 
personalitate a lumii contemporane. 
Tocmai în această perioadă — denu
mită pe drept „Epoca Ceaușescu" — 
și-ad găsit o deplină împlinire idea
lurile scumpe de libertate și inde
pendență. de progres și pace ale na
țiunii noastre, s-au dobîndit cele 
mai luminoase înfăptuiri pe calea 
socialismului și comunismului în 
România.

în comunicarea „ROLUL ȘI LOCUL 
ARMATEI ROMANE ÎN ÎNFĂP
TUIREA REVOLUȚIEI DE ELIBE
RARE SOCIALA ȘI NAȚIONALĂ, 
ANTIFASCISTĂ ȘI ANTIIMPERIA
LISTĂ, CONTRIBUȚIA POPORU
LUI ROMÂN LA ÎNFRINGEREA 
FASCISMULUI", prezentată de to
varășul CONSTANTIN OLTEANU, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, se arată : Cele
brarea a patru decenii de Ia marele 
act istoric din August 1944, strălucită 
afirmare a voinței poporului nostru 
de a fi liber și stăpin in tara sa. 
oferă prilejul de a evoca cu emoție 
și venerație una dintre cele mai lu
minoase pagini din cronica armatei 
române — participarea ei in între
gime. împreună cu toate forțele pa
triotice. la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. De la strămoșii 
geto-daci la statul român modern, 
lupta armatei noastre a fost parte 

intrinsecă a luptei necurmate dusa 
de poporul român pe vatra sa de 
viețuire — de la Carpați, Dunăre 
și Mare — pentru libertate, indepen
dență și unitate națională.

începută prin răsturnarea dictatu
rii antonesciene. act cu multiple 
determinări asupra schimbării re
gimului politic din România, revolu
ția din August 1944 a avut drept cen
tru de greutate lupta armată, carac
terul ei de eliberare națională foca- 
lizind toate potentele poporului ro
man, intreaga capacitate combativă a 
oștirii.

Singulară și fără precedent in is
torie. opțiunea oștirii române de a 
întoarce armele impotriva Germa- 

. nici hitleriste a avut, se arată in 
comunicare, un rol deosebit de în
semnat in înfăptuirea obiectivelor 
revoluției din August 1944 : răstur
narea regimului dictatorial antones- 
cian. ieșirea României din războiul 
hitlerist. trecerea ei de partea coali
ției Națiunilor Unite, eliberarea 
părții de nord-vest a tării, insti
tuirea unui regim politic de drepturi 
și libertăți civice ș.a.

Revoluția română nu s-a circum
scris ca insemnătate doar la terito
riul național, ci a fost un eveniment 
cu dimensiuni și implicații continen
tale, prin contribuția adusă la pră
bușirea dispozitivului german de la 
aripa sudică a frontului de est și din 
Peninsula Balcanică, prin deschi
derea. in acest fel. a drumului 
înaintării nestingherite a armatei so
vietice spre Europa sud-estică si 
Europa centrală, prin scurtarea sen
sibilă a duratei războiului in an
samblu.

Expresie elocventă a hotăririi 
neclintite de a participa cu toate 
disponibilitățile la eforturile pen
tru grăbirea obținerii marii izbinzi 
asupra fascismului, poporul român 
și-a angajat oștirea în bătăliile pen
tru eliberarea Ungariei. Cehoslova
ciei și Austriei.

După ce a evocat marile eforturi 
umane și materiale pe care le-a fă
cut România, în lupta dusă alături 
de țările aliate pentru infringerea 
fascismului, vorbitorul a spus :

Memorabilul act istoric de acum 
•patru decenii a insemnat și o răs
cruce in existenta armatei noastre, 
care, incepind de la 23 August 1944, 
așa cum apreciază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „a dus lupta pentru eli
berarea tării, apoi a participat activ 
și a militat pentru toate transformă
rile revoluționare din țara noastră... 
în felul acesta ea s-a contopit cu in
teresele generale ale națiunii noastre 
și constituie o forță puternică în 
construcția socialismului, în apăra
rea cuceririlor revoluționare, a inde
pendentei și suveranității tării".

Pe drumul deschis la 23 August 
1944, în acord cu imperativele trans
formării radicale a structurilor socie
tății, datorită Partidului Comunist 
Român s-au produs mutații de esen
ță și in profilul armatei, care a in- 
țeles și și-a asumat conștient sarci
nile pe care le-a pus la ordinea zilei 
democratizarea ei, in prima etapă a 
revoluției, așezarea ei pe baze so
cialiste, în etapa construirii no. 
orânduiri.

Fizionomia revoluționară, socialistă 
dobindită de oștirea noastră intr-uh 
răstimp de două decenii va .înregis
tra o calitate superioară în cea mai 
rodnică .perioadă din istoria națio-; 
nală, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului. în concordanță 
cu ritmul intens imprimat ascensiunii 
patriei, pe direcția făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, cti 
telurile constructive fixate politicii 
externe românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inițiat și condus, cu în
țelepciunea, clarviziunea și cutezanță 
ce-i sint proprii, ampla operă de op-] 
timizare a apărării naționale, con-] 
cretizată plenar în noua doctrină mi
litară a României socialiste, strălucit 
fundamentată de conducătorul partid 
dului și statului, comandantul su
prem al forțelor armate, doctrină al 
cărei conținut este dat, în expresie 
sintetică, de principiul cardinal că 
apărarea patriei este cauză și operă 
a intregului popor. Acest principiu 
iși are suportul trainic în sistemul 
național de apărare, care, prin arma
tă. unitățile Ministerului de Interne,] 
gărzile patriotice, detașamentele de 
pregătire militară a tineretului, asi-j 
gură pregătirea națiunii pentru salv
gardarea cuceririlor sale revoluțio
nare, a libertății, independenței, su
veranității și integrității teritoriale a 
patriei noastre.

Prezență vie în amplul proces de 
înscriere a României pe noi orizon
turi ale progresului și civilizației, 
partea înarmată a poporului, oștirea 
noastră raportează că, intimpinind 
cu rezultate superioare in înfăptuirea 
directivei de pregătire militară și 
politică jubileul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției din August 1944 
și Congresul al XIII-lea al gloriosu
lui Partid Comunist Român, este gata 
în orice moment să îndeplinească cu 
onoare și demnitate misiunile nobi
le încredințate de țară și de partid, 
de comandantul nostru suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în comunicarea „EROISMUL TI
NEREI GENERAȚII ÎN LUPTA 
PENTRU ELIBERAREA TĂRII DE 
SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ PEN
TRU FĂURIREA NOII ROMÂNII 
SOCIALISTE. LIBERE ȘI INDE
PENDENTE". susținută de tovarășul 
NICU CEAUȘESCU, prim-secrelar 
al C.C. al U.T.C., se arată : în 
marea carte a istoriei poporului 
român sint nenumărate paginile ce 
ilustrează munca si lupta generați
ilor tinere, aflate mereu in primele 
rînduri ale mișcării naționale pen
tru unitate și independentă, pentru 
progres și civilizație. Pe drumul 
de glorii al devenirii și dăinuirii 
noastre istorice multimilenare, fiii 
statornicilor oameni ai gliei străbune 
— adevărații creatori ai tezaurului 
nostru material și spiritual — și-au 
legat gindul și fapta de cutezătoa
rele idealuri și mărețele împliniri 
ale poporului român. Tineretul pa
triei noastre și-a aflat dintotdeauna 
locul și rostul in mijlocul maselor 
populare, al frontului viu al oame
nilor muncii — artizanii propășirii 
generale românești.

Actul national de la 23 August 
1944, unul dintre momentele deter
minante ale întregii conflagrații 
mondiale, unește in chip magistral 
peste timp trecutul secular de luptă

(Continuare în pag. a III-a)
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al poporului român pentru dreptate 
socială, unitate statală si indepen
dentă națională cu viitorul socia
list al patriei inaugurat strălucit de 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă Si antiimpe- 
rialistă.

Aflată permanent sub îndrumarea 
partidului. Uniunea Tineretului Co
munist a angajat. încă de la început, 
tineretul în lupta pentru preîntâm
pinarea primejdiei fasciste si războ
iului imperialist. Cadre de bază din 
rindurile tineretului revoluționar au 
fost desemnate să activeze în con
ducerea centrală a Comitetului ro
mân de acțiune împotriva războiului, 
în Comitetul National Antifascist. 
Apreciind just pericolul hitlerismu- 
lui revizionist din exterior si al le- 
gionarismului terorist din interior. 
Uniunea Tineretului Comunist, la 
indicația partidului, a înființat pro
priul său Comitet National Antifas
cist al Tineretului — • largă organiza
ție legală de masă ce reunea toate 
forțele tinere ale tării în cadrul 
Frontului patriotic național de luptă 
împotriva primejdiei fasciste si răz
boiului. în același timp. U.T.C. a 
luat inițiativa creării unui astfel de 
comitet național antifascist in rîndul 
studenților și s-a îngrijit ca tineretul 
antifascist din România să fie o pre
zentă activă la reuniunile, interna
ționale consacrate luptei împotriva 
fascismului și războiului.

Pe de altă parte, tineretul comu
nist si democrat din tara noastră 
n-a pierdut din vedere nici caracte
rul social înscris in programul său 
de luptă revoluționară ; tinerii mun
citori au avut un rol deosebit in 
organizarea si desfășurarea mărilor 
confruntări, de clasă ale proletaria
tului român. Pentru intransigenta lor 
revoluționară, multi dintre activiștii 
de frunte ai Uniunii Tineretului, Co
munist au' cunoscut rigorile regimu
lui burghez opresiv.

La școala aspră a luptei de clasă, 
a luptei revoluționare s-au călit zeci 
și sute de tineri ce aveau să intre 
apoi în viitoarea acțiunilor sociale 
și naționale preconizate si conduse 
de 'Partidul Comunist Român. Din 
rindurile Uniunii Tineretului Comu
nist au fost promovați o seamă de 
activiști dintre cei mai destoinici și 
proeminenti. cărora le-au fost încre
dințate sarcini de mare răspundere 
în conducerea organizațiilor revo
luționare de masă, precum și în 
pregătirea și desfășurarea amplelor 
manifestații populare antihitleriste 
și antirăzboinice, culminate cu ma
rea demonstrație națională din 
1 Mai 1939.

Ca și partidul. Uniunea Tineretu
lui Comunist a trecut. în anii dic
taturii antonesciene, un examen din
tre cele mai dificile. Conducerea 
permanentă și educarea utecistilor 
de către partidul comunist au per
mis însă organizațiilor de tineret să 
înfrunte cu curaj represiunea, șă 
depășească momentele grele din 
lupta antifascistă.

Pe măsură ce condițiile interne și 
internaționale deveneau tot mai fa
vorabile pregătirii si declanșării in
surecției naționale, sporesc si che
mările utecistilor adresate întregu
lui tineret român spre a se înrola 
fără șovăire în Frontul Patriotic 
Antihitlerist, realizat de Partidul 
Comunist Român.

Cu cît se apropia ziua Eliberării, 
creșteau influenta si spiritul revolu
ționar ale uteciștilor în rindul mase- 
lorjjde tineri. Se poate spune că din 
primul moment'participarea tinere
tului. alături de cei mai buni fii ai 
poporului, la lupta de eliberare a 
tării de sub dominația hitlerîstă a 
avut un caracter de masă. Avînd în 
primele rinduri pe utecisti. tinerii 
muncitori, țărani, studenti si elevi, 
civili și militari s-au avîntat în 
lupta hotărîtoare a cărei, victorie 
avea să deschidă o epocă nouă în 
istoria poporului român.

în săptăminile furtunoase care au 
urmat epocalului moment istoric de 
la 23 August 1944. cind poporul nos
tru se afla angajat in lupta pentru 
eliberarea definitivă a tării de sub 
ocupația hitleristo-horthystă. întrea
ga noastră națiune a avut prilejul să 
constate si să aprecieze la justa 
valoare destoinicia și abnegația tine
rei generații în timpul lungului șir 
al bătăliilor revoluționare care au 
urmat. A fost mai întii participarea 
entuziastă la războiul antihitlerist, 
în scopul asigurării capacității de 
luptă a unităților militare, la reco
mandarea partidului. Uniunea Tine
retului Comunist a organizat trimi
terea de voluntari pe front. Peste 
1 500 de activiști ai U.T.C., au plecat 
voluntari. în acea perioadă. împreu
nă cu mii și mii de alți tineri ; sute 
de mii de tineri luptau ca ostași în 
unitățile armatei române.

în același timp, Uniunea Tineretu
lui Comunist a luat parte la marile 
bătălii de clasă din această perioa
dă : lupta pentru apărarea interese
lor clasei muncitoare, înfăptuirea în 
iarna lui 1945 a reformei agrare și 
trecerea la o nouă etapă de dezvol
tare. prin formarea, la 6 martie 1945, 
a guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc de largă concentrare 
democratică.

Anii care au urmat după Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român din octombrie 1945 — care 
a dus la elaborarea unei orientări po
litice clare cu privire la obiectivele 
comuniștilor români — au fost și 
pentru Uniunea Tineretului Comu
nist ani de luptă și victorii impor
tantă.

în noua etapă istorică, cea a con
strucției socialiste, tineretul țării s-a 
angajat plenar, punîndu-si întreaga 
capacitate creatoare, puterea de 
muncă, talentul și entuziasmul in 
slujba efortului general al poporului 
de înfăptuire neabătută a politicii 
partidului, de făurire a României 
socialiste — țară liberă și indepen
dentă, cu o economie puternică, în 
plină dezvoltare, cu un nivel de ci
vilizație tot mai ridicat, stat demn 
și suveran, ce se bucură de un bine
meritat prestigiu pe plan internațio
nal.

Epopeea muncii patriotice desfă
șurate de tineri pe șantierele de la 
Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, Bum- 
bești-Livezeni, Bicaz, Argeș și altele 
va rămîne în istoria patriei drept 
simbol al entuziasmului, al spiritu
lui revoluționar, al dragostei de țară 
— virtuți de noblețe și profunzime 
sufletească ce caracterizează tînăra 
generație a României socialiste. In 
înfăptuirile revoluționare ale poporu
lui nostru se află încorporată și mun
ca eroică a tineretului, care pe șan
tierele muncii de fiecare zi a adus 
o contribuție însemnată, demonstrind 
o inaltă competență profesională, un 
atașament profund la întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru.

în cei 40 de ani care au trecut de 

la 23 August 1944, tineretul patriei 
și-a format și desăvîrșit trăsăturile 
morale și politice comuniste, benefi
ciind de climatul de înaltă exigență 
revoluționară și, in acest context, de 
inegalabilele școli in care se de
prinde cultul muncii pentru țară și 
pentru popor. Tineretul României de 
azi este un tineret deplin conștient 
de locul și rolul pe care le are în 
societatea noastră, în lumea contem
porană, un tineret pasionat de infor
mare și cunoaștere, interesat să-și 
însușească și să traducă în viață cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. spre binele și propășirea pa
triei.

Tocmai de aceea, pentru un popor, 
pentru o generație tinără, care au 
probat continuu vocația creației, a 
muncii pașnice, marele imperativ 
al lumii contemporane — preîntîm- 
pinarea unei noi catastrofe mondiale 
— constituie un comandament vital, 
întelegind exact si aprobind cu toată 
convingerea inițiativele de pace ale 
României, ale președintelui Repu
blicii, tineretul patriei noastre s-a 
angajat plenar în lupta pentru pace 
și dezarmare, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Prețuind întreaga activitate și 
luptă a Partidului Comunist Român, 
care de peste 60 de ani este purtăto
rul neînfricat al drapelului de jertfă 
și biruință pentru libertatea și feri
cirea poporului român și a patriei, 
tînăra generație este hotărîtâ să facă 
totul și în viitor pentru edificarea 
•societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia — pe drumul luminos al comu
nismului — se arată în încheierea 
comunicării.

în comunicarea „ÎNSEMNĂTATEA 
ȘI PRESTIGIUL INTERNAȚIONAL 
AL OPEREI DE EDIFICARE A SO
CIALISMULUI ÎN ROMÂNIA 
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN ÎN FRUNTE 
CU SECRETARUL SĂU GENE
RAL, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU11, prezentată de ION 
POPESCU-PUȚURI, membru al C.C. 
al P.C.R., director al Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., se subliniază : 
Revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă — uriașă ridicare la luptă a 
unui popor hotărit să-și ia soarta Jn 
propriile miini. să asigure libertatea 
și independența patriei sale și înfăp
tuirea unor profunde transformări 
revoluționare — a marcat o piatră de 
hotar intre două ere ale istoriei 
noastre naționale, o ruptură cu tot 
ce era oprimare în trecut, unind, 
totodată, trecutul multimilenar de 
dezvoltare și de luptă pentru progres 
național si social cu viitorul Ja fău
rirea căruia pornea poporul român 
liber și suveran.

în continuare vorbitorul a relevat 
rolul important pe care l-a avut 
Partidul Comunist Român în 
conducerea victorioasă a revoluției 
și a procesului de edificare a socia
lismului, conceritrînd toate eforturile 
poporului in direcția făuririi bazei 
materiale a socialismului și a rela
țiilor sociale socialiste.

Conceptul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
se, spune în comunicare — formulat 
în" Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
X-lea al partidului și în Programul 
partidului reprezintă o sinteză ma
gistrală. bazată pe gîndirea mate- 
rialist-dialecticâ și istorică, a con
cluziilor elaborate de partid în ce 
privește căile pe care trebuie să 

'se dezvolte societatea noastră in 
condițiile actuale ale revoluției 
științifico-tehnice pentru a-și asigu
ra progresul. Noua concepție crea
toare a pornit de la revederea cu
rajoasă a conceptului ce predomina 
în gîndirea de pînă atunci, con
form căruia prin victoria socialis
mului se avea în vedere mai 
ales generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste. Or. instaurarea pu
terii de stat socialiste și a proprie
tății sociale asupra mijloacelor de 
producție reprezintă o condiție fun
damentală. hotărîtoare a trecerii la 
socialism, dar nu înseamnă încă, 
prin sine însăși, crearea noii orîn- 
duiri. victoria ei deplină. Aceasta 
nu poate fi asigurată. în ultimă in
stanță. fără dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție și.jnfăptuirea, 
pe această bază, a unor aSemenea 
transformări în toate domeniile incit 
să fie pînă la capăt înfăptuită su
perioritatea socialismului. Conceptul 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate preconizează creșterea 
intensivă a forțelor de producție, ca 
element dinamic al progresului so
cial. și crearea unei economii avan
sate. cu o structură rațională a ra
murilor ; dezvoltarea susținută a 
științei, învățămîntului, a întregii 
vieți spirituale a societății. înfăp
tuirea revoluției științificiMehnice ; 
perfecționarea tuturor raporturilor 
sociale. înfăptuirea în practică _ a 
principiilor echității socialiste, adîn- 
cirea procesului dezvoltării demo
crației socialiste și afirmarea mul
tilaterală a personalității. culti
varea trăsăturilor etice comuniste.

însemnătatea istorică și prestigiul 
internațional al operei de edificare 
a socialismului în țara noastră sînt 
strîns legate și de-semnificațiile pe 
care această operă le-a imprimat în
tregii politici externe, a țării. Repu
blica Socialistă România, țară cu o 
înaltă autoritate și numeroși prieteni 
pe toate meridianele, este respectată 
si apreciată pentru contribuția pe 
care o aduce la instaurarea unor noi 
relații între state, pentru prezenta 
sa deosebit de activă și dinamică în 
viața internațională, pentru cuvîntul 
său chibzuit și realist în soluțio
narea problemelor mondiale în 
concordantă cu năzuința popoarelor 
dornice de pace și libertate.

In încheiere. în comunicare se 
spune : Contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al P.C.R. la 
fundamentarea și înfăptuirea liniei 
generale a partidului, realismul si 
discernămîntul științific cu care 
abordează problemele esențiale ale 
dezvoltării societății, temeinicia op
țiunilor și cutezanța soluțiilor preco
nizate in urma confruntării perma
nente a teoriei cu practica dau un 
impuls permanent activității crea
toare a maselor, gîndirii teoretice, 
elaborării soluțiilor practice pentru 
înfăptuirea mărețului program de 
înaintare a României spre comunism.

In comunicarea „CONCEPȚIA 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU CU PRIVIRE LA DEZ
VOLTAREA NEÎNTRERUPTĂ A 
FORȚELOR DE PRODUCȚIE — 
FUNDAMENT AL PROGRESULUI 
ECONOMIC ȘI SOCIAL AL ROMÂ

NIEI, AL ASIGURĂRII INDE
PENDENȚEI ȘI SUVERANITĂȚII 
NAȚIONALE11, prezentată de tova
rășul GHEORGHE OPREA, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, se subliniază 
că bogatul bilanț cu care întîmpină 
poporul nostru marea sărbătoare din 
August evocă cu putere progresele 
imense făcute de România in arcul 
de timp al socialismului, cu deose
bire in ultimele două decenii, de 
cind in fruntea partidului și statu
lui a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — genial strateg, ilustru 
ginditor comunist și tribun revolu
ționar, ctitor al României moderne 
în lumea de azi. militant neobosit 
pentru pace și colaborare, persona
litate .proeminentă a vieții politice 
contemporane. Sub inrîurirea gîndi
rii profunde, de recunoscută cutezan
ță și originalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, materializată in 
programul politic de dezvoltare eco- 
nomico-socială, adoptat de Congresul 
al IX-lea al partidului, economia ro
mânească a cunoscut un ritm impe
tuos de creștere, înregistrînd pro
funde schimbări înnoitoare în primul 
rind in structura producției de bu
nuri materiale, în concordanță cu 
marile exigente ale revoluției tehni- 
co-științifice mondiale.

Marile prefaceri revoluționare sur
venite în ultimele două decenii au 
fost posibile datorită efortului sus
ținut depus în acești ani de secre
tarul general al partidului pentru 

„Revoluția de eliberare socială și națională, 

antifascistă și antiimperialistă a deschis calea 

înfăptuirii revoluției democratice, a revoluției so- 

cialiste și trecerii la construcția socialismului, 

a asigurat condițiile necesare marilor transfor

mări revoluționare. Poporuj român a obținut, sub 

conducerea Partidului Comunist Român, realizări 
epocale in dezvoltarea generală a țării. într-o 

perioadă istorică scurtă, România a parcurs mai 

multe etape istorice și a trecut la făurirea socie- 

tații șocate multilateral dezvoltate^

NICOLAE CEAUȘESCU

a mobiliza toate energiile creatoare 
ale societății, pentru a înlătura, de
finitiv povara ideilor preconceputa, 
a dogmelor si principiilor simpliste, 
pentru a deschide căi largi de afir
mare unui curent proaspăt de gîn- 
dire. raționalist și curajos, profund 
dialectic, inspirat cu statornică con
secventă din realitățile complexe ale 
vieții noastre economico-sociale. în 
strînsă legătură cu tendințele ma
nifestate pe plan mondial. Iată ce 
ne îndeamnă să cinstim. în cel mai 
înalt grad, bărbăția si curajul mili
tantului și luptătorului revoluționar 
pentru libertate socială si națională, 
cutezaiița și clarviziunea, forța și di
namismul omului de acțiune care 
este secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— făuritorul de istorie nouă, care a 
transformat atît de profund desti
nele națiunii noastre, creîndu-i un 
statut nou de independentă, o iden
titate nouă, socialistă.

Conceptul teoretic al construirii 
societății socialiste in România în 
condițiile unei dezvoltări submedii. 
avind in centru creșterea accelerată 
a forțelor de producție, promovat cu 
consecvență de secretarul general al 
partidului în ultimele două decenii, 
și-a găsit deplină materializare in 
numeroase programe concrete de ac
țiune privind domeniile, sectoarele, 
ramurile și subramurile esențiale 
pentru progresul vieții noastre econo
mico-sociale. în condițiile in care in 
economia românească se impune tot 
mai pregnant reproducția lărgită de 
tip intensiv, cind factorilor de efici
entă li se conferă o importantă pri
mordială, din inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost elaborate și adop
tate recent două programe de covir- 
șitoare însemnătate, menite să asigure 
realizarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate din economie
— Programul privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și 
Programul privind imbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produse
lor. reducerea consumurilor de mate
rii prime, de combustibili și energie 
și valorificarea superioară a materi
ilor prime și materialelor in perioada 
1983—1985 și pină în 1990.

Cu remarcabila sa putere de 
pătrundere și înțelegere a esen
ței fenomenelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a deschis larg în fața na
țiunii orizontul înțelegerii adevăru
lui că. în momentul actual, pirghiile 
hotăritoare, decisive pentru asigura
rea înaintării României pe calea so
cialismului multilateral dezvoltat și 
a comunismului, pentru ridicarea sa 
în rîndul statelor avansate ale lu
mii le reprezintă creșterea rapidă a 
productivității muncii, ridicarea sim
țitoare a nivelului tehnic și calitativ 
al producției, reducerea drastică a 
consumurilor de materii prime și 
materiale, energie și combustibili, 
valorificarea superioară a puternicei 
baze tehnico-materiale de care 
dispune astăzi societatea noastră. 
Această intimă intercondiționare 
constituie. în viziunea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. temelia puterni
că, trainică a creșterii eficienței eco
nomice in economia socialistă româ
nească.

în concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind industrializarea în 
continuare a tării, „prioritatea prio
rităților11 anilor viitori o reprezintă 
dezvoltarea mai puternică a bazei 
proprii de materii prime și energe
tice. in vederea creșterii, din resurse 
interne, a gradului de acoperire a 
necesităților economiei naționale. Pe 
baza cerințelor actuale, cît și în 
perspectivă a cunoașterii profunde 
a tendințelor care se manifestă pe 
plan mondial, a evaluării științifice 
a imenselor resurse naturale de care 
dispunem în această direcție, to
varășul Nicolae Ceaușescu a funda
mentat una dintre tezele de mare 
importantă teoretică și practică — 
teza cu privire la asigurarea inde
pendenței energetice a tării, in vir
tutea căreia a fost adoptat Progra'- 
mul-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei pe peri
oada 1985—1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000. Acestui 
mare comandament național, to
varășul Nicolae Ceaușescu i-a subor
donat totodată obiectivul economisi
rii severe a combustibilului si ener
giei, reducerii consumurilor speci
fice de materii prime si materiale, 
creșterii gradului de valorificare a 
acestora. Pe această bază vor avea 
loc, in continuare, importante modi
ficări in structura internă a ramu
rilor industriale, în sensul creșterii 
intense a subramurilor de virf de 

inaltă tehnicitate si complexitate ale 
industriei si limitării dezvoltării 
producției la produsele și subramu
rile energointensive sau cu grad 
scăzut de prelucrare.

în încheiere se spune : Evocînd 
mărețele înfăptuiri din anii care au 
trecut, cît și strălucitele proiecte ce 
le vom înfăptui în anii ce vin. avem 
toate temeiurile să elogiem con
cepția înaintată, novatoare si revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Această concepție .clară, 
profund științifică ne-a ajutat și ne 
ajută să examinăm realitatea lucid 
și obiectiv, să elaborăm strategiile 
și tacticile cu adevărat necesare, să 
mobilizăm forțele sociale pentru 
înaintarea necontenită și în ritm 
rapid a României pe orbita progre
sului contemporan. Recunoașterea 
acestor mari merite de către între
gul partid și popor și-a găsit o dată 
mai mult expresia în propunerea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. ca tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu să' fie reales, la al XIII- 
lea Congres al partidului. în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului comunist, care a produs fin 
puternic ecou în conștiința națiunii 
noastre socialiste. •

Aceasta constituie cel mai fier
binte omagiu adus revoluționarului 
încercat care de la vîrsta cea mai 
fragedă a militat pentru împlinirea 
aspirațiilor de mai bine ale po
porului ; cel mai fierbinte omagiu 
adus luptătorului 'care s-a aflat me
reu în primele rinduri pentru clădi
rea unui partid puternic, strîns legat 
de popor ; cel mai fierbinte omagiu 
adus marelui om de stat cu o largă 
viziune politică, strălucit continua
tor al celor mai mari oameni ai is
toriei noastre. Această legitimă re- 
învestire constituie cea mai sigură 
garanție că hotărîrile apropiatului 
Congres al partidului vor fi exem
plar îndeplinite, că poporul, strîns 
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, va înfăptui neabă
tut programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, idealurile sale 
de progres și bunăstare, de inde
pendență. suveranitate si pace, asi- 
gurînd înaintarea României oe dru
mul victorios al socialismului și 
comunismului sub conducerea în
țeleaptă a iubitului nostru condu
cător — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în comunicarea „CONTRIBUȚIA 
OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ. ARTĂ 
ȘI CULTURA LA LUPTA ÎNTRE
GULUI POPOR PENTRU PĂSTRA
REA INTEGRITĂȚII ȘI SUVERA
NITĂȚII ȚĂRII. ÎMPOTRIVA FAS
CISMULUI ȘI RĂZBOIULUI. PEN
TRU TRANSFORMAREA ÎNNOI
TOARE A SOCIETĂȚII NOASTRE, 
PENTRU CONSTRUCȚIA SOCIA
LISMULUI ÎN ROMANIA11, prezen
tată de tovarășul ION URSU, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie, se 
relevă meritul nepieritor al Parti
dului Comunist Român de a fi aver
tizat cel dinții, deschis și clarvăză

tor. asupra primejdiei fasciste, de a 
fi adresat tuturor partidelor, forma
țiunilor și personalităților politice 
interesate in salvgardarea indepen
dentei. suveranității si integrității 
României. în apărarea libertăților 
democratice, chemarea Ia constitui
rea unui front larg popular, capabil 
să bareze calea fascismului in inte
rior și în afara hotarelor tării. In
telectualitatea românească, se subli
niază in continuare, păstrătoare a 
unor puternice tradiții democratice 
și progresiste, a răspuns prompt și 
energic la această chemare, făcind 
din antifascism opțiunea ei moral- 
politică fundamentală. Oameni de 
știință, cultură și artă, numeroși 
tineri progresiști, studenți s-au aflat 
printre fondatorii sau membrii unor 
organizații antifasciste și antirăzboi
nice de masă, create, conduse sau 
influențate de Partidul Comunist 
Român, acționind cu abnegație pen
tru mobilizarea poporului la lupta 
de apărare a independenței, suvera
nității si integrității tării, a libertă
ților democratice. în conducerea Co
mitetului Național Antifascist, din 
care făceau parte si o serie de inte
lectuali de frunte ai tării, răsuna 
în acea vreme, original și inspirator, 
atrăgind atentia si admirația între
gii intelectualități progresiste si 
militante, glasul tînărului revoluțio
nar Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
iubitul nostru conducător s-a afir
mat in viața politică a tării. încă din 
fragedă tinerețe, tovarășa Elena 
Ceaușescu. neînfricată luptătoare 
împotriva fascismului, pentru drep

tate socială și libertate. împotriva 
războiului, pentru pace.

După ce a ilustrat, prin fapte și 
documente ale vremii, strînsa cola
borare dintre comuniști și intelec
tualitatea democrată și antifascistă, 
vorbitorul a arătat : Intelectualita
tea română avea să salute cu satis
facție și deplină aprobare mărea 
manifestație antifascistă si antirăz
boinică de la 1 Mai 1939. Organizată 
din inițiativa - Partidului Comunist 
Român, impresionanta acțiune de 
masă, in desfășurarea căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu — emi
nent conducător revoluționar — avea 
să aibă un rol de excepțională în
semnătate. s-a înscris ca unul din 
momentele cele mai importante ale 
luptei revoluționare a poporului ro
mân pentru, o viată nouă, liberă și 
demnă. împotriva pericolului fas
cist. pentru pace si independentă.

în toamna anului 1940, abandonată 
de aliații săi tradiționali, sub pre
siunea militară a Germaniei hitle- 
riste, România s-a văzut. Ia rindul 
ei. victimă a unui regim de dicta
tură militaro-fascistâi Condițiile 
mereu mai dificile ale luptei anti
fasciste nu au dezarmat poporul 
român și pe intelectualii săi. 
Figuri marcante ale culturii, știin
ței și artei românești, animate de 
un profund patriotism. ' comuniști 
sau democrati. ca Nicolae Titulescu, 
Lucretiu Pătrășcanu, Petru Groza, 
Traian Săvulescu, Gheorghe Mari
nescu, Grigore. Moisil, Mihai, Ralea, 
George Enescu, Alexandru Sahia, 
Victor Ion Popa. Miron Radu 
Paraschivescu, Radu Cernătescu, An
drei Oțetea. Daniel Danielopolu, 
Simion Stoilov, Constantin Daico- 
viciu, Kovacs Gyorgy.- - GalL Gabor, 
Vida Geza. Velimir Maximilian, 
Maria Filotti și numeroși alții au 
activat, pe diferite căi, împotriva 
regimului de dictatură și a infeudă- 
rii tării fată de Germania nazistă, 
pentru ieșirea din războiul hitlerist, 
pentru alăturarea României la coa
liția antihitleristă și eliberarea nor
dului Transilvaniei.

Eliberarea țării de sub vremelnica 
ocupație străină prin actul energic 
de voință și acțiunea întregului po
por. ca si perspectivele care se des
chideau în fata societății românești 
au constituit nu numai un temei de 
satisfacție pentru încununarea unei 
lupte la care și oamenii de știință, 
cultură și artă și-au adus contribu
ția. ci și un prilej de mobilizare la 
îndeplinirea sarcinilor care se aflau 
în fata națiunii.

în anii postbelici, se arată în 
comunicare, prin grija partidului și 
statului, știința, cultura și arta au 
beneficiat de cele mai prielnice con
diții de dezvoltare. Cu începere de 
la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, in perioada cea mai lu
minoasă a istoriei poporului român, 
pe care cu îndreptățire și mindrie 
o numim „Epoca Ceaușescu11, cei ce 
muncesc pe tărimul științei și teh
nologiei și-au văzut, pentru prima 
dată, munca încadrată unei politici 
de stat coerente și consecvente, 
orientată neabătut spre folosul so

cietății. în cel mai plenar si mobili
zator sens.

De-a lungul acestor ani rodnici,, 
secretarul- general al partidului a 
fost el însuși promotorul unei am
ple mișcări de reașezare a structu
rilor, forțelor și mijloacelor cerce
tării, în vederea concentrării ener
giilor creatoare spre sarcinile și 
obiectivele dezvoltării generale a 
tării în care știinta se putea ma
nifesta cu maximă eficiență, Un 
proiect exemplar — acela al, inte
grării cercetării, de la cea fun
damentală pînă la cea tehnologică, 
cu proiectarea, dezvoltarea și pro
ducția industrială, cu sprijinul învă- 
țămintului superior de profil, trans
pus in viață cu strălucire de emi
nentul chimist, savantul și omul 
politic de largă recunoaștere și 
prețuire internațională. tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. a indicat cu claritate 
calea ce trebuie urmată pentru ca 
știința să dea României nu numai 
prestigiu, dar și forță economică și 
perspectiva unui progres neîn
trerupt. Stimuiind căutarea noului, 
respingind orice constringere din 
calea cutezanței cercetării.’ progra- 
mele-directivă adoptate de Con
gresul al XII-Iea și reconfirmate de 
Conferința Națională a partidului 
din 1982 găsesc sens și temei anga
jării noastre în toate domeniile 
deschise larg progresului de către 
revoluția tehnico-știintifică din zilele 
noastre.

Pește două sute de mii de oa
meni ai muncii care iși desfășoară 
activitatea pe tărimul cercetării ști
ințifice. dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic se 
consideră astăzi, mai mult ca oricind. 
mobilizați pe frontul înaintat al 
construcției economice si sociale. Ei 
privesc cu entuziasm și încredere 
în perspectiva pe care ne-o deschide 
apropiatul Congres al XIII-lea al 
partidului, ale cărui Directive li se 
adresează în cel mai inalt grad ; 
căci aceste documente dau întreaga 
greutate a unui suprem mandat 
politic, patriotic. Programul cercetă
rii și progresului tehnic pină in anul 
1990, elaborat sub îndrumarea si cu 
contribuția determinantă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. conducătorul întregii ac-' 
tivităti de înnoire a civilizației 
noastre prin puterile științei.

Conduși de partid, păstrăm o 
perspectivă mereu deschisă asupra 
lumii in care trăim. De pe platforma 
de principii ce animă activitatea Co
mitetului^ național român „Oamenii 
de șfiintă si pacea11, sub conducerea 
fondatorului și președintelui său, 
tovarășa Elena Ceaușescu, intelec
tualitatea României socialiste spune 
un NU răspicat războiului, înarmări
lor. violenței politice, militare și 
paramilitare, tuturor încercărilor de 
a destabiliza, prin forța armelor sau 
a cuvintului, destinderea și încre
derea între ponoare, credința în va
lorile democrației, libertății, inde
pendentei și suveranității naționale, 
de a răni dreptul fundamental al 
tuturor oamenilor la pace, la viată, 
la o existentă liberă si demnă.

Conștiința deplină a faptului că 
tot ce am realizat, în acești ani a 
fost luminat și încălzit de flacăra 
mereu vie a revoluției, purtată cu 
mină fermă de cel mai ales conti
nuator al tradițiilor revoluționare 
românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne îndeamnă pe toți, o 
tară întreagă, să cerem cu profundă 
convingere și căldură realegerea sa. 
la cel de-al XIII-lea Congres, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului. Oamenii de știință, 
artă și cultură aduc cea mai înaltă 
cinstire ginditorului de geniu care a 
fixat, cu supremă forță de pătrun
dere și sinteză, întregul crez al 
muncii și vieții noastre în inspira
tele cuvinte : „Progresul și indepen
denta națională, pacea și știința — 
sint inseparabile !“

în comunicarea „CONCEPȚIA TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRIVIRE LA ROLUL NAȚIUNII 
ÎN EPOCA CONTEMPORANA. UNI
TATEA OAMENILOR MUNCII 
FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONA
LITATE — REALIZARE DE MARE 
ÎNSEMNĂTATE ÎN PROCESUL DE 
EDIFICARE A SOCIALISMULUI IN 
ROMÂNIA11, prezentată de tovarășul 
IOAN TOTU, membru supleant al 
Comitetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, se subliniază :

înfăptuirea actului de Ia 23 August 
1944. precum și a proceselor revolu
ționare care au avut loc in decursul 
celor patru decenii demonstrează, cu 
puterea faptelor, rolul hotăritor al 
Partidului Comunist Român in înfăp
tuirea legilor generale ale dezvoltă
rii societății în funcție de condițiile 
istorice concrete din țara noastră, 
capacitatea sa de conducător și or
ganizator al tuturor forțelor sociale, 
coeziunea trainică dintre partid și 
popor, încrederea maselor de oa
meni ai muncii in politica concepută 
și aplicată da partidul nostru.

Suportul transformărilor care au 
avut loc în această perioadă, al exis
tenței de azi și al viitorului este 
opera creată de secretarul general al 
partidului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iată de ce — a spus vorbitorul — 
această operă este recunoscută și 
susținută de întregul nostru popor și 
partid. Iată de ce, cu ocazia sărbă
toririi acestui jubileu, toți comuniș
tii, întregul nostru popor adresează 
cele mai alese sentimente de stimă 
și admirație față de opera creată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și susțin 
propunerea adoptată de Plenara Co
mitetului Central al partidului din 
iunie a.c. de realegere a sa în frun
tea partidului Ia cel de-al XIII-lea 
Congres.

în cadrul operei create de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un loc însem
nat ocupă concepția sa cu privire la 
rolul națiunii in epoca contemporană.

Secretarul general al partidului 
formulează noi concluzii, cu semnifi
cații multiple. Dintre acestea, o im
portanță deosebită prezintă teza co
respunzător căreia formarea națiunii 
nu este un proces care se desfășoa
ră de la sine sau suma unor trăsă
turi comune ale unor colectivități.

în încheierea lucrărilor Sesiunii
adoptat, intr-o vibrantă atmosferă_ _____  _________  _____ ___. ._
legrame adresate C>C. AL p.c.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România. Te- 
legrama se publică in pagina I.

Prin aplauze si ovații neîntrerupte, cei prezent! au dat o puter 
expresie, unității de nez-4- 
partidului. al secretar’- 
și aleasă recunostir1
noastre, ctitorul R 
ririi nestrămutat 
40-a aniversar-’ 
dului. 

ci rezultatul acțiunii conștiente a 
membrilor societății, care au aceeași 
comunitate de limbă, teritoriu, in
terese, cultură, precum și al exis
tenței unor raporturi economico-so
ciale tradiționale, permanente, intre 
aceștia.

Relevînd marea însemnătate pe 
care o are, în istoria evoluției națiu
nii noastre, crearea Partidului Co
munist Român, vorbitorul a arătat, 
în • continuare :

Consemnînd lupta partidului nos
tru in anii ilegalității, este pentru 
noi o deosebită onoare să adresăm 
cele mai respectuoase sentimente de 
stimă și admirație secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — pen
tru contribuția sa hotăritoare. de re
voluționar consecvent și patriot în
flăcărat. la organizarea luptei mase
lor muncitoare din țara noastră pen
tru eliberare națională și socială.

De asemenea, adresăm cele mai 
distinse omagii tovarășei Elena 
Ceaușescu. care, din fragedă tinerețe, 
alături de tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu, a transformat greul, du
rerea și suferința în luptă indirjită, 
in încrederea nestrămutată în izbinda 
cauzei partidului nostru. •

în decursul celor patru decenii de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimpe
rialistă in tara noastră — se relevă 
in comunicare — au avut loc pro
funde transformări politice, econo
mice și sociale, care au determinat 
trăsături noi națiunii române.

în această perioadă, oamenii mun
cii au devenit proprietari, producă
tori și beneficiari ai avuției socia
le și. in aceste condiții, s-a creat co
munitatea de interese intre toti 
membrii societății, coeziunea social- 
polîtică și moral-ideologică a între
gului popor. Creșterea și întărirea 
rolului conducător al partidului in în
treaga viață socială, îndeplinirea cu 
cinste de către clasa muncitoare a 
misiunii sale de avangardă a forțelor 
sociale din țara noastră au imprimat 
națiunii române noi valențe : patrio
tismul revoluționar, solidaritatea in- 
ternaționalistă, consecvență și fermi
tate politică, conștiință revoluționa
ră. Dezvoltarea invățămîntului, cui-, 
turii, științei și artei, accesul larg 
al tuturor membrilor societății la 
educație, la valorile civilizației, rea
lizarea și afirmarea deplină a per
sonalității umane — armonios dez
voltate — au potentat spiritualitatea 
națiunii române socialiste, capacita
tea de gîndire și creație a acesteia.

O importantă realizare a societății 
românești contemporane este fău
rirea statului socialist — ca stat al 
democrației muncitorești revoluțio
nare, crearea unui cadru instituțio
nal adecvat pentru participarea în
tregii națiuni la dezbaterea și solu
ționarea tuturor problemelor vieții 
sociale.

Modificări calitative deosebite a 
cunoscut comunitatea de viată eco
nomică a națiunii noastre socialiste, 
într-o perioadă istorică scurtă Româ
nia transformindu-se într-un stat in- 
dustrial-agrar, cu o industrie moder
nă și o agricultură. socialistă in plin 
proces de dezvoltare , și modernizare.

Un rol hotăritor in dezvoltarea și 
întărirea continuă a comunității e- 
conomice a națiunii române socialisr 
te il au înfăptuirea programului 
privind dezvoltarea echilibrată a tu
turor zonelor și județelor, organiza
rea rațională și sistematizarea teri
toriului..

în contextul transformărilor econo
mice, sociale și politice care au avut 
loc în țara noastră in decursul con
strucției socialismului se înscrie — 
ca o cucerire istorică a Partidului 
Comunist Român — rezolvarea, in 
spiritul socialismului științific, a 
problemei naționale.

Trebuie să menționăm însă că so
luționarea problemei naționale în 
România nu a fost un rezultat deri
vat, subsidiar al revoluției socialiste, 
ci o componentă esențială a aces
teia. Principiul de bază al politicii 

..promovate și aplicate de Partidul 
Comunist Român pentru soluționa
rea problemei naționale a fost și este 
acela corespunzător căruia oamenii 
muncii aparținind naționalităților 
conlocuitoare sînt cetățeni ai Româ
niei cu aceleași drepturi și obligații 
ca toți ceilalți cetățeni 'ai patriei. 
Aplicind ferm în practică acest 
principiu, partidul și statul nostru âu 
asigurat și asigură deplina egalitate 
în drepturi pentru toți cetățenii pa
triei. fără deosebire de naționalitate, 
crearea posibilităților de afirmare în 
viața politică, socială și culturală a 
tuturor fiilor țării.

Desfășurarea industrializării în 
ritm rapid, politica consecventă a 
partidului nostru de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe 
întreg cuprinsul țării, dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-materia
le din agricultură și din celelalte 
ramuri ale economiei naționale au 
reprezentat și constituie condițiile 
materiale pentru folosirea întregii 
forțe de muncă, pentru realizarea 
efectivă a dreptului fiecărui mem
bru al societății noastre, indiferent 
de naționalitate, de a participa activ 
la producția socială și de a obține 
veniturile corespunzătoare calității 
și cantității muncii depuse.

Acționind în permanență pentru a- 
dîncirea și perfectionarea democra
ției socialiste, Partidul Comunist 
Român pune pe prim-plan partici
parea maselor largi de oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, la conducerea diferitelor sectoa
re de activitate și a întregii societăți, 
în acest context, reprezentarea co
respunzătoare a oamenilor muncii de 
diferite naționalități în organismele 
democratice, precum și în organele 
de partid și de stat constituie una din 
caracteristicile esențiale ale sistemu
lui democrației din țara noastră.

încrezător în gindirea și fapta 
secretarului general, întregul nostru 
popor acționează ferm pentru înfăp
tuirea Programului partidului nostru, 
pentru ridicarea națiunii române so
cialiste pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației si creșterea contri
buției sale la întărirea colaborării 
internaționale și menținerea păcii in 
lume, se arată în încheierea comu
nicării.

științifice naționale, participantil au 
de înalt patriotism, textul unei te-

’inat a întregului nostru popor in 
general. sentimentelor de profur 

■ noartă celui mai iubit fiu >
"varășul Nicolae Ceauș 

Uestigioase succe 
resul al XIII
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GĂRZILE PATRIOTICE, 
ai&Bîaare taie ale eroicelor Mii 

strtae. sort puternic al ara* 1 
nHonn ale poporului

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și 
beneficiile sint. calculați pe șase

h intîmpinarea mari[ noastre sărbători naționale 

In anul 40 al libertății noastre, 
remarcabile realizări 

in întrecerea socialistă
Asemenea tuturor fiilor tării, su

tele si sutele de mii de bărbați si 
femei care poartă ecusonul tricolor 
al gărzilor patriotice intimpină si 
'cinstesc gloriosul jubileu de la 
23 August cu un minunat avînt crea
tor. cu sentimentul mîndriei legiti
me de a se sti cetățeni demni ai 
unei țări libere si înfloritoare, stă- 
pini pe propriul lor destin, făurari 
si apărători conștienți. devotați si 
dirji ai prezentului socialist si ai 
viitorului comunist.

îndeplinindu-si cu înaltă respon
sabilitate misiunea istorică de a fi 
arhitectul civilizației socialiste si co
muniste pe pămintul românesc, par
tidul nostru, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, concep 
edificarea si apărarea noii orînduiri 
sociale ca o unitate dialectică, laturi 
intrinseci ale procesului revoluțio
nar unic, cauză si operă a întregu
lui popor. Această viziune realistă, 
îndrăzneață privind apărarea patriei 
de către întregul popor are rădăcini 
adinei si caracter de permanentă in 
trecutul nostru multimilenar, fiind 
ridicată la nivelul unei sinteze su
perioare si găsindu-si o strălucită 
valorificare in perioada cea mai fer
tilă din întreaga istorie a tării, pe
rioadă intrată in conștiința națiunii 
sub numele simbolic de ...EPOCA 
CEAUSESCU". „Apărarea patriei — 
aprecia tovarășul Nicolae Ceausescu 
încă acum un deceniu si jumătate — 
este o îndatorire a fiecărui cetățean; 
în condițiile de azi. în cazul unui 
război, nu numai armata, ci toti ce
tățenii trebuie să fie gata de a lupta 
pentru apărarea libertății, suverani
tății si integrității patriei. Noi apre
ciem că un război antiimperialist, 
un război de apărare, nu poate fi 
decît un război popular si că victo
ria se va obține nu numai pe fron
tul de luptă, ci prin lupta generală 
a întregului popor". Relevind moda
litatea concretă de înfăptuire a no
bilului tel. secretarul general al 
.partidului menționa : „Acâsta este 
sensul măsurilor luate de partid si 
guvern pentru formarea gărzilor 
patriotice si pentru pregătirea mili
tară a tineretului — prin care se 
realizează dezideratul clasicilor 
marxism-leninismului cu privire la 
înarmarea de către revoluție a în
tregului popor".

Combatanții gărzilor noastre pa
triotice se consideră astăzi, cu le
gitim temei si cu îndreptățită min- 
drie patriotică, descendenti ai neîn- 
fricatilor luptători din oastea cea 
mare a tării, oaste, care a repurtat, 
de-a lungul secolelor, victorii de ră
sunet asupra a nenumărate armate 
invadatoare. Fără îndoială că în an
samblul acestor bogate tradiții ale 
eroismului popular, capitolul cel mai 
glorios din istoricul gărzilor patriotice 
îl reprezintă participarea formațiuni
lor muncitorești .înarmate la epopeea 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă din august 1944. Prin amploarea 
înarmării si participării maselor la 
lupte, prin scopurile si semnificațiile 
înalte ale revoluției eliberatoare, 
acțiunile din august 1944 au ridicat 
la cea mai mare strălucire tradițiile 
românești ale războiului întregului 
popor.

Desfășurările politico-militare din 
vara anului 1944 au pus cu pregnan
tă in relief faptul că eliberarea de 
sub dominația fascistă nu putea fi 
decit opera întregului popor ridicat 
la luptă hotărîtă. cu arma in mină, 
împotriva dictaturii milit.aro-fasciste 
si a trupelor celui de-al treilea 
Reich, trupe superdotate din- punct 
de vedere tehnic, care împinzeau în 
lung si-n lat teritoriul tării. Este 
marele merit al partidului nostru 
comunist că. pe temeiul analizei lu
cide. realiste. științifice a condițiilor 

concret-istorice. interne si interna
ționale, a știut să unească intr-un 
front national unic toate forțele po
litice. sociale si militare, să elabo
reze si să înfăptuiască strategia re
voluționară a eliberării tării de sub 
dominația fascistă.

O însemnătate deosebită în con
textul pregătirii politico-militare a 
revoluției din august a avut-o crea
rea de către partidul comunist a 
propriului său instrument înarmat — 
formațiunile de luptă patriotice. Pe 
baza hotărîrilor adoptate de C.C. al 
P.C.R. în anii 1942 si 1943. au fost 
create, dotate si instruite pină la 
declanșarea revoluției sute .de for
mațiuni de luptă patriotice în Capi
tală si in cele mai importante lo
calități, pentru conducerea acestora 
înfiintindu-se un comandament cen
tral si comandamente regionale.

Din primul moment al declanșării 
revoluției eliberatoare, formațiunile 
patriotice au luptat eroic alături de 
brava oștire română, care, la înalta 
chemare a patriei, a întors armele 
ca un singur om împotriva trupelor 
naziste. în București, principalul 
centru al insurecției, misiunile înde
plinite de formațiunile patriotice au 
fost dintre cele mai importante. 
Umăr la umăr cu unitățile militare, 
formațiunile patriotice au apărat 
instituțiile de stat si celelalte obiec
tive care nu se aflau in miinile ina
micului. au contribuit la încercuirea, 
blocarea, asaltarea si lichidarea fo
carelor de rezistentă fasciste, la îm
piedicarea pătrunderii în oraș a tru
pelor germane din exteriorul Bucu- 
reștiului, au organizat posturi fixe 
si patrule, au participat la curățirea 
de hitleriști a cartierelor, la paza 
prizonierilor, la înlăturarea urmări
lor bombardamentelor barbare exe
cutate de aviația nazistă, la asigu
rarea funcționării normale a între
prinderilor si mijloacelor de trans
port, la aprovizionarea orasuilui.

Luptind cu arma în mină, forma
țiunile patriotice, zeci de mii de ce
tățeni au acționat cu același avînt 
eroic, alături de oștirea română sau 
în sprijinul ei pretutindeni unde 
au avut loc încleștări cu dușmanul : 
în Valea Prahovei și in Dobrogea, 
în Bărăgan si în Tara Bîrsei. pe 
pămintul Băniei si în orașele dună
rene. în Banat si Țara Hațegului 
etc. Relevind eroismul în luptă al 
forțelor insurecționale, tovarășul 
Nicolae Ceausescu arăta că „în 
cursul unor bătălii grele, unitățile 
militare. împreună cu formațiunile 
patriotice, care numărau mii si mii 
de luptători în principalele orașe 
ale tării, au lichidat rezistenta tru
pelor naziste, au eliberat in cîteva 
zile Capitala si o mare parte a tării".

După victoria revoluției din au
gust, formațiunile de luptă patrio
tice riu și-au încetat activitatea. Ele 
s-au dezvoltat continuu din punct de 
vedere numeric si și-au întărit ca-, 
paritatea de acțiune, devenind un 
reazem de nădejde în înfăptuirea si 
consolidarea cuceririlor revoluționa
re din acea perioadă eroică. „Eve
nimentele au arătat — spunea to
varășul Nicolae Ceausescu — că 
partidul a procedai just organizind 
in acele condiții unităti înarmate de 
luptă ale clasei muncitoare [.„] Exis
tenta gărzilor patriotice — care cu
prindeau in rîndurile lor peste 70 000 
de oameni ai muncii înarmați — a 
permis forțelor democratice si revo
luționare să dejoace o serie de ac
țiuni represive ale reactiunii si să 
asigure dezvoltarea cu succes a lup
tei pentru un guvern democratic".

Mindri de eroicele tradiții moște
nite. luptătorii gărzilor patriotice — 
muncitori, țărani si intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate — fac 
totul pentru a se situa la înălțimea 
faptelor înaintașilor si a noului timp 

socialist al României. înțelegîndu-și 
profund înaltele răspunderi ce de
curg din nobila lor poziție socială 
de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție. făurari de bunuri materiale 
si valori spirituale, beneficiari si 
apărători.

Prezente pe tot cuprinsul tării — 
în citadelele industriale si pe șan
tiere. in instituții si in celelalte u- 
nifăti economico-sociale, in orașe, 
comune si sate — gărzile patriotice 
sint unităti de luptă înarmate ale 
clasei muncitoare, țărănimii si inte
lectualității. Ele îsi desfășoară în
treaga activitate sub conducerea 
nemijlocită a Comitetului Central al 
P.C.R., a comandantului nostru su
prem si a organelor locale ale parti
dului. avind misiunea să participe 
efectiv. împreună cu forțele armate 
— pivotul sistemului national defen
siv — la apărarea cuceririlor revo
luționare ale poporului, a muncii 
sale pașnice, a suveranității si secu
rității patriei, la apărarea orașelor 
si comunelor, a întreprinderilor, in
stituțiilor si celorlalte organizații 
socialiste. Niciodată de-a lungul se
colelor. oastea cea mare a tării nu 
s-a ridicat și nu se putea ridica la 
un nivel atît de înalt de organizare, 
cuprindere si forță combativă cum 
este cel ce caracterizează astăzi găr
zile patriotice, ca și celelalte forma
țiuni populare de apărare.

Perfectionarea continuă a pregăti
rii forțelor armate, gărzilor patrio
tice si celorlalte formațiuni populare 
de apărare — impusă de evoluțiile 
periculoase ce au loc pe planul vie
ții internaționale — reflectă înalta 
responsabilitate manifestată ’ de 
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, pentru crearea 
tuturor condițiilor obiective si su
biective. materiale si spirituale. în 
vederea asigurării muncii pașnice a 
națiunii noastre socialiste, libertății 
si suveranității patriei. Pentru tot 
ceea ce a făcut si face. întru mă
reția si gloria patriei, ilustrul băr
bat din fruntea partidului si statu
lui. eroul national al poporului ro
mân, luptătorii gărzilor patriotice, 
asemenea tuturor fiilor tării, apro
bă din adâncul inimilor Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. 
privind reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la Congresul al 
XlII-lea în funcția supremă de 
secretar general al partidului, văzind 
in aceasta chezășia sigură a înain
tării accelerate a tării spre orizon
turile viitorului comunist, a întăririi 
continue a suveranității si indepen
dentei patriei, a forței sale econo
mice șî de apărare.

La marea sărbătoare de la 23 Au
gust. defilarea gărzilor patriotice, 
sub faldurile drapelelor de luptă 
nimbate de glorie, in Capitală si în 
municipiile reședință de județ, se va 
constitui intr-un vibrant raport mun
citoresc si ostășesc despre succesele 
deosebite cu care intimpină glorio
sul jubileu si Congresul al XlII-lea 
al P.C.R., intr-un fierbinte omagiu 
adus eroilor tării. partidiAui, patriei 
si poporului, comandantului suprem, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, precum 
si intr-un legămint solemn de a fi 
permanent la înălțimea nobilei mi
siuni încredințate, de a nu precu
peți nici un efort .pentru afirmarea 
tuturor localităților. întreprinderilor 
si celorlalte unităti economico-so- 
ciaie ca adevărate cetăti de muncă, 
luptă și apărare, pentru a străiui cu 
neclintită hotărire, impreună cu oști
rea, cu întregul popor, cuceririle re
voluționare. integritatea teritorială, 
suveranitatea' si independenta na
țională.

General-maior 
Atexandru PETRICEAN

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, din unităti agricole, turism, precum si din do
meniul circulației mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuti in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la 31 iulie *)  pe primele locuri se situează ;

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Deva cu 951,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,1 la sută la 
producția fizică, 12,6 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută si încasată.
22,7 la sută la volumul de pregă
tiri miniere. 11,7 la sută la pro
ductivitatea muncii. 15,6 la sută la 
volumul de deschideri miniere ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la producția netă, și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 8.8 la 
sută, iar cele materiale cu 5.1 la 
sută.

Locul II : Salina Slănic Prahova 
cu 898.4. puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Minți a-Vețel. județul Hunedoara, 
cu 814.8 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea elcctro- 

centrale Oradea cu 292,1 puncte.
Principalii indicatori de Plan au 

fost depășiți cu : 11 la sută la
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor si la gra
ficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național ; unita
tea s-a încadrat în prevederile de 
plan privind productivitatea mun
cii ; consumul propriu tehnolo
gic de energie electrică a fost mai 
mic decît cel normat cu 1,4 la sută, 
iar cel .de combustibil convențional 
pentru producerea energiei electri
ce și termice cu 0.2 la sută.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara cu 727,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la vo
lumul fizic la forajul cu sondeze. 
3,2 la sută la volumul lucrărilor 
geologice, 12,5 la sută la viteza 
medie de lucru la forajul cu son
deze, 3,5 la sută la volumul fizic 
la lucrările miniere ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 28,6 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cif 16,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice Si geofizice 
București, cu 692,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj cu 632,8 puncte.
IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE. TURISME, 

RULMENȚI SI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea meca
nică Tîrgu Secuiesc, județul Co- 
vasna, cu 611,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la 
producția fizică. 1.5 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată ; 

depășiri de plan au mai fost obți
nute la productivitatea muncii, 
export și la beneficii ; consumu
rile de materii prime si materiale 
au fost mai mici decît cele normate 
cu 0,6 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 2,3 
la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Bacău, cu 599,5 puncte.

Locul III : Fabrica de accesorii 
și piese de schimb „Turdeana"- 
Turda, județul Cluj, cu 517,4 
puncte. " x
IN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I ; întreprinderea „Steaua 
electrică" — Fieni cu 737,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au, 
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fost depășiți cu : 8,8 la sută la 
producția fizică, 9,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată.
7.8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai miri decît cele planificate cu 
LI la sută, iar cele materiale cu
2.8 la sută.

Locul II : întreprinderea de fe
rite Urziceni, cu 692,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Co- 
nect" — București cu 632,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRODUSE ANORGANICE 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București, cu 841,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,5 la sută la pro
ducția fizică. 5 la sută la export; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, producția- 
marfă vîndută și încasată, produc
tivitatea muncii, beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 13,6 la sută, iar cele 
materiale cu 10,4 la sută.

Locul II : Combinatul chimic Rm. 
Vîlcea. cu 737,7 puncte.

Locul III : întreprinderea chimi
că Turda, județul Cluj, cu 679,9 
puncte.,

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 680,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la pro
ducția fizică. 5,4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și Încasată. 3,5 la 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decit cele 
normate cu 1,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
0,9 la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București, cu 
475.4 puncte.

Locul III : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 466,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" — 
București, cu 829,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,1 la sută la 
producția fizică. 11,8 la sută la pro- 
ducția-marfâ vindută și încasată. 
11,4 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 0.9 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 2,1 la sută.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănești, cu 
261,5 puncte.

Locul III: întreprinderea, de pre
lucrare a lemnului Cluj-Napoca. cu
165,8 puncte.

IN INDUSTRIA 
TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, judelui 
Iași, cu 716,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 20,3 la sută la pro

ducția fizică. 2,5 la sută la produc
ția netă, 2,4 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
export și la productivitatea mun
cii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 2.8 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 14,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul Si
biu, cu 706,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov, cu 515 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI. ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de in

dustrializarea sfeclei de zahăr Bod, 
județul Brașov, cu 1 144,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 35,6 la sută la
producția fizică, 22,7 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată.
34,8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
miri decît cele planificate cu 1,2 la 
sută, iar cele materiale cu 1,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov, cu 699,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" — Iași, cu 518 puncte.
IN AGRICULTURA de stat — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 876 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 32,7 la sută la 
producția și livrările de carne la 
fondul de stat. 25,3 la sută la pro
ducția de ouă. 14,5 la sută la efec
tivele de păsări la sfirșitul perioa
dei, 21,7 Ia sută la livrările de ouă 
la fondul de stat ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
pnarfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea, cu 802 puncte.

Locul III : întreprinderea avi
colă de stat Suceava, cu 788 puncte.

IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Olt, cu
931,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,2 la sută la pro
ducția de construcții-montaj ter
minată. 23,9 la sută la numărul de 
locuințe date in folosință. 3,4 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fosl mai mici decit cele 
planificate cu 0,9 la sută, iar cele 
materiale cu 7,4 la sută ; consumu
rile de ciment, metal, combustibili 
și carburanți au fost mai mici decit 
cele n armate.

Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timi
șoara, cu 900 puncte.

Locul III: Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Ba
cău. cu 874,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATĂ
Locul I : Stația de cale ferată Si- 

meria, cu 607,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 20.3 la sută la vo
lumul de transport. 21,4 la sută la 
productivitatea muncii. 10 la sută 
la vagoane intrate-ieșite. 5,7 la 
sută la utilizarea mijloacelor de 
transport ; greutatea medie brută a 
trenurilor de marfa a crescut față 
de cea planificată și s-a redus sta
ționarea vagoanelor de marfă in 
tranzit cu manevră.

Locul II : Stația de cale ferată 
Iași, cu 519,1 puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Curtici. cu 468,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-încălțămintc Deva, cu 249,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 7,4 la 
sută la volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; viteza de circulație a mărfu
rilor a fost mai mare decît cea 
planificată ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei livrări au fost mai 
mici decît cele planificate cu 8,7 
la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Brăila, cu 237,9 puncte.

Locul III: întreprinderea comer
cială de stat cu. ridicata mărfuri 
metalo-chimice. București. cu 149,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante Mangalia, cu 
327,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 
1.5 la sută la încasări medii pe un 
lucrător. 4,8 la sută la coeficientul 
de utilizare a capacității de cazare; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii.

Locul II : Oficiul național de tu
rism „Carpați" — Brașov, cu 250,5
puncte.

Locul III : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Eforie Nord, 
cu- 40,3 puncte.

(Agerpres)

S-au încheiat adunările generale 
ale oamenilor muncii din Întreprin
derile industriale, de construcții, 
transporturi și telecomunicații, insti
tutele și centrele de cercetare și pro
iectare, din unitățile de comerț, tu
rism, prestări de servicii și din in
stituțiile social-culturale.

Desfășurate in atmosfera de puter
nică efervescență politică, revoluțio
nară, de muncă intensă și creatoare, 
generată de aniversarea mărețului act 
istoric de la 23 August 1944 și de 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
adunările generale au constituit un 
moment de inaltă semnificație pa
triotică, prilejuind reafirmarea de
plinei aprobări a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, față 
de Hotărirea plenarei Comitetului 
Central privind realegerea, de către 
marele forum al comuniștilor, in 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român a to
varășului Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii poastre, strălu
cit militant revoluționar și patriot 
înflăcărat, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane.

Recentele adunări generale au ana
lizat temeinic, cu spirit de răspunde
re, modul in care au acționat consi
liile oamenilor muncii pentru înde
plinirea ritmică a planului și a bu
getului de -venituri și cheltuieli pe 
primul semestru al anului, a anga
jamentelor asumate in întrecerea so
cialistă, ca și a prevederilor înscri
se in contractul colectiv.

în lumina obiectivelor cuprinse în 
hotăririle Congresului al XlI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
a indicațiilor și orientărilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul plenarelor și consfătuirilor de 
lucru, al dialogului permanent și 
direct purtat cu colectivele de oameni 
ai muncii din toate domeniile de 
activitate, participanții la adunări au 
dezbătut pe larg problemele esenția
le legate de realizarea in bune con
diții a sarcinilor ce le revin din pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării pe anul in 
curs, îndeosebi a producției fizice si 
a producției destinate exportului. în 
acest context, vorbitorii au arătat că 
succesele deosebite obținute în pri
ma jumătate a anului sint rezultatul 
nemijlocit al mai bunei organizări a 
■’•nducției și a muncii, repartizării 

ioase a tuturor forțelor de pro- 
intăririi ordinii și disciplinei, 

■'irii măsurilor organizatori- 
■e propuse la precedente- 

’enerale in scopul folo- 
eomplete a bazei teb 
•>și a forței de m- 

■au fost critic
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ficiențele care s-au manifestat în 
unele secții și întreprinderi in rea
lizarea ritmică și la toti indicatorii 
a planului pe primul semestru, pro- 
punîndu-se adoptarea de măsuri su
plimentare care să asigure Înlătura
rea neajunsurilor și recuperarea tu
turor restantelor de plan.

Adunările generale au evidențiat 
preocupările sporite ale colectivelor 
din multe unități economice de a 
realiza in mod ritmic producția pen
tru export, în structura, sortimenta
la și la parametrii calitativi prevă- 
zuți in contracte. S-a subliniat nece
sitatea adoptării în continuare a 
unor noi măsuri menite să asigure S-AU ÎNOTIAT ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
- forurile autoconducerii muncitorești din unitățile economice

s-a subliniat cu toată tăria că spi-întărirea răspunderii fiecărui lucră
tor pentru calitatea produselor pe 
care le execută și asigurarea compe
titivității. acestora, valorificarea ope
rativă, pe piața externă, a produselor 
finite existente in unele Întreprinderi 
și stabilirea unor căi eficiente pentru 
reducerea substanțială a importurilor.

Pornind de la faptul că extinderea 
bazei de materii prime și energetice 
constituie astăzi o problemă priori
tară pentru întreaga economie, ade
văr subliniat in repetate rinduri de 
secretarul general a! partidului; par- 
ticipanții la dezbateri au arătat că 
îndeplinirea exemplară și depășirea 
prevederilor de plan la producția de 
țiței, gaze, cărbune si energie elec
trică constituie o sarcină patriotică 
de mare răspundere pentru petro
liști, mineri și energeticieni. In ace
lași timp, vorbitorii au insistat asu
pra măsurilor ce se impun a fi luate 
în continuare în vederea încadrării 
tuturor unităților în consumurile de 
materii prime, energie și combustibil 
stabilite prin plan. Totodată, a fost 
subliniată, cu acuitate cerința redu
cer'" 1 accentuate a consumuri
le prin reproiectarea și

■oduselor, în vederea 
'or și a ridicării pa- 

monomici, recu
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perării și refolosirii materialelor, 
precum și a recondiționării pieselor 
de schimb.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii și-au concentrat atenția asu
pra măsurilor de natură să asigu
re creșterea eficienței economice în 
toate sectoarele de activitate. In 
acest cadru au fost evidențiate cerin
țele privind ridicarea nivelului teh-~ 
nic și calitativ al produselor, crește
rea tot mai accentuată a producti
vității muncii, promovarea unor teh
nologii moderne, care să asigure va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, diminuarea cheltuielilor ma
teriale și de producție. In dezbateri 

ritul gospodăresc trebuie să consti
tuie o trăsătură esențială a autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiu- 
nîi economice, a comportamentu
lui fiecărui om al muncii. A fost 
reliefată necesitatea sporirii exigen
tei pentru ridicarea calității produ
selor, in scopul asigurării competitivi
tății mașinilor, instalațiilor și utila
jelor, a tutur-or produselor. Partici
panții la dezbateri au insistat asupra 
necesității ridicării nivelului de pre
gătire profesională a personalului 
muncitor. însușiri' celor mai noi cu
noștințe dir. toate domeniile, asigu- 
rindu-se cuprinderea in formele de 
perfecționare a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, în strînsă co
relare cu înzestrarea tehnică a fie
cărei unități. în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari, de 
participant la autoconducere și auto- 
gestiune, oamenii muncii din fiecare 
unitate, secție și atelier, din fiecare 
formație de lucru trebuie să cunoas
că temeinic cit se consumă, cit se 
produce și cu ce cheltuieli, astfel ca. 
in lumina acestor cerințe, să se asi
gure aplicarea neîntîrziată a noilor 
principii de retribuire — acordul 
global — în toate sectoarele de acti
vitate, ca mijloc de stimulare a spo
ririi producției, a beneficiilor, a ve-
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niturilor oamenilor muncii, cit și a 
creșterii generale a avuției naționale.

Evidențiind aportul tot mai însem
nat al științei la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, faptul că ea a 
devenit astăzi un factor important de 
accelerare a progresului, participan
ții la dezbateri au cerut ca munca 
lucrătorilor din institutele de cerce
tare și proiectare să fie orientată în 
direcțiile esențiale de care depind 
intensificarea activității productive, 
realizarea propunerilor speciale, cu 
influențe imediate asupra balanțelor 
de energie și combustibil, reducerea 
importurilor, creșterea gradului de 
valorificare a materiilor prime, tipi

zarea grupelor de produse, ridicarea 
randamentului utilajelor și a gradu
lui de siguranță in exploatare. S-a 
insistat asupra necesității . aplicării 
rapide în unitățile economice a re
zultatelor cercetării științifice.

Un loc important în cadrul dezba
terilor l-au ocupat problemele lega
te de bunul mers al activității de 
investiții Subliniindu-se că in acest 
an urmează să fie puse in funcțiu
ne 480 de obiective industriale ' și 
agrozootehnice s-a arătat că realiza
rea aceste! sarcini de mare răspun
dere impune o organizare temeinică 
a muncii pe șantiere, printr-o strin- 
să colaborare intre toti cei ce concură 
Ia crearea noilor capacități de pro
ducție — proiectanți. furnizori de 
materiale și utilaje, constructori și 
beneficiari. în același timp, s-a ce
rut în mod insistent ca, prin măsuri 
eficiente, să fie recuperate rămîne- 
rile in urmă înregistrate pe unele 
șantiere, astfel ca toate obiectivele 
să intre în exploatare și să atingă 
parametrii proiectați la termenele 
stabilite.

Largi și fructuoase dezbateri au 
avut loc in cadrul adunărilor oame
nilor muncii din transporturi și te
lecomunicații. Cei care au- luat cu- 
vîntul au arătat că organele de con

ducere colectivă din acest sector tre
buie să aplice, cu hotărire progra
mele de optimizare a rețelelor de 
transport, să acționeze cu toată răs
punderea pentru diminuarea consu
murilor de energie și combustibil, a 
perioadelor de staționare și a celor 
de circulație fără încărcătură a va
goanelor și autovehiculelor, pentru 
extinderea transportului fluvial și 
maritim, pentru introducerea fer
mă a unui climat de ordine desă
vârșită in desfășurarea tuturor acti
vităților.

La rindui lor. adunările generale 
ale oamenilor muncii din unitățile de 
comerț, cooperație, industria mică și 
cele prestatoare de servicii au pus 
in centrul dezbaterilor problemele 
legate de îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce decurg din programul 
privind buna aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare, măr
furi industriale și bunuri de uz 
casnic.

In cadrul adunărilor generale din 
instituțiile de invățămint. cultură și 
sănătate a fost analizată, în mod 
aprofundat, contribuția pe care lu
crătorii din aceste sectoare au adus-o 
și trebuie s-o aducă, in continuare, la 
înfăptuirea hotărîrilor partidului 
privind ridicarea nivelului de cultu
ră și lărgirea orizontului de cunoaș
tere al tineretului, al întregii popu
lații. perfecționarea asistentei sani
tare și îmbunătățirea indicatorilor de
mografici.

Prin intreaga lor desfășurare, adu
nările generale ale oamenilor muncii 
și-au dovedit caracterul lor efectiv 
de lucru, analizînd cu simt de răs
pundere si exigență modul în care 
consiliile oamenilor muncii, birourile 
executive ale acestora au acționat 
pentru realizarea măsurilor stabilite 
anterior și pentru soluționarea pro
blemelor de muncă și viată ale co
lectivelor din unitățile economico-so
ciale. în același timp, adunările ge
nerale au constituit reale manifes
tări de afirmare puternică a demo
crației muncitorești, a hotărîrii ^îna- 
nime a tuturor colectivelor de a ac
ționa. cu toată fermitatea, pentru 
traducerea in viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XB-lea Ș> 
Conferința Națională ale partidului, 
a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru obținerea 
unor noi și remarcabile succese in 
intîmpinarea marilor evenimente din 
viata poporului român — aniversarea 
a patru decenii de la victoria revo
luției de eliberare socială si naționa
lă, antifascistă si antiimperiatistă de 
la 23 August și cri de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

însuflețitoare fapte de muncă
(Urmare din pag. I)

neți o noutate tehnică și de la între
prinderea de utilaje, piese de schimb 
și reparații din Iași. Aici, de unde 
vă transmit acum — ne spune Ma- 
nole Corcaci — s-a realizat un nou 
tip de ferăstrău circular cu diame
trul pînzei de 2 020 milimetri, fold- 
sit la debitarea blumingurilor și a 
barelor turnate forjate sau lamina
te de mari dimensiuni. Noul utilai, 
cel mai mare de acest fel din tară, 
fabricat numai cu componente ro
mânești. a fost realizat după un pro
iect al specialiștilor filialei din Cluj- 
Napoca a Institutului de cercetări 
și proiectări tehnologice pentru sec
toare calde din București.

NOUTĂTI ÎN INDUSTRIA 
MINIERĂ. De pe Valea Trotușu- 
lui. mai exact de la întreprinderea 
minieră Comănești, corespondentul 
nostru Gheorghe Baltă ne anunță : 

— Minerii din sectorul Vermești 
-au dat in exploatare un nou abataj, 
în fiecare zi, de aici se scot la su
prafață cite 300 tone cărbune. ,

— Tot cite 300 tone de cărbune pe 
zi — intervine loan Laza din jude
țul Bihor — se vor scoate și din 
noul abataj din sectorul Budoi de la 
întreprinderea minieră Voivozi. Lu
crările pregătitoare pentru intrarea 
in exploatare a noului abataj și 
montarea unui modern complex me
canizat s-au efectuat repede și bine!

La fel de bine și la fel de repede 
a fost pusă in funcțiune, la Flota- 
ția centrală din Baia Sprie, o linie 
tehnologică de măcinare autogenă 
modernizată. încă de pe acum, din 
primele sale zile de funcționare, 
noua linie tehnologică se caracteri
zează prin performante superioare 
celor prevăzute in proiectul inițial.

— Cum se explică acest lucru, 
Gheorghe Susa ?

— Se explică prin găsirea și apli
carea unei soluții tehnice originale 
în modul său de funcționare, ceea 
ce o face foarte eficientă.

— Cit de eficientă ?
— Pe scurt: productivitatea mun

cii crește cu 35 la sută, iar consu
mul de energie electrică pe tona de 
minereu prelucrat se reduce cu 30 
la sută. Și această, eficiență va fi de 
cinci ori mai mare. întrucît alte pa
tru linii tehnologice similare se află 
în fază de modernizare

COMENZI LA EXPORT 
EXEMPLAR ONORATE.
solicitarea expresă a unui partener 
din cele 100 de țări ale lumii in 

care se exportă produse realizate de 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce din Turna Măgurele — ne trans
mite Stan Ștefan/ — s-a răspuns cu 
promptitudine, comanda fiind onorată 
cu mult mai devreme.

— Cu cit mai devreme ?
— Cu o lună de zile. Și nu este 

prima oară cind sarcinile la produc
ția de export sint Îndeplinite înain
te de termen. Așa se explică faptul 
că acum, în pragul marii noastre 
sărbători naționale, colectivul mun
citoresc de aici raportează depășirea 
planului la export cu peste 50 mili
oane lei.

— Aproape-aproape de... ideal — 
completează Nicolae Mocanu din 
Brașov, și continuă: Nu ideal, ci ab
solut normal, așa cum trebuie să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
planul toate unitățile cu producție 
contractată și la export. în ce mă 
privește, nu am rostit intimplător 
cuvîntul ideal. Unul din cele mai 
solicitate produse realizate de între
prinderea de unelte și scule din 
Brașov se numește trusa „Ideal", 
indispensabilă în întreținerea și re
pararea camioanelor. limuzinelor, 
tractoarelor și chiar in gospodărie. 
Este o trusă formată din 29 de scu
le, dintre cele mai diferite, realiza
te la un inalt nivel tehnic și de ca
litate. O atestă și faptul că din cele 
40 000 de truse „Ideal", cite s-au fa
bricat aici pină joi, 16 august, nu 
mai puțin de 39 000 au fost expor
tate in numeroase țări ale lumii, in
clusiv in cele cu industria cea mai 
dezvoltată. Alte 8 000 de truse „Ideal" 
urmează să fie livrate in acest an in 
Statele Unite ale Americii.

O faptă asemănătoare este „sem
nată" și de colectivul de la între
prinderea navală de elice din Galati. 
Deși unitatea este profilată, așa cum 
indică și denumirea, pe fabricarea de 
elice navale — ne spune corespon
dentul nostru Dan Plăeșu — ea a pri
mit o comandă să execute 1 000 de 
traverse de vagoane pentru export. 
Cu inaltă responsabilitate muncito
rească și, aș zice eu, cu multă am
biție și dorință de afirmare, colecti
vul întreprinderii gălătene nu numai 
că a făcut fată acestei solicitări ine
dite pentru el, dar acum, în cinstea 
aniversării a 40 de ani de la actul 
istoric din 23 August, raportează cu 
fruntea sus că și-a onorat misiunea 
încredințată la cei mai înalți para
metri de calitate — și încă înainte 
de termen I

Petre POPA
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Manifestări omagiale
Vizita șefului Departamentului federal 

al afacerilor externe al Elveției
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDONEZIA

dedicate zilei de 23 August
în Capitală. Ia clubul întreprin

derii „Flacăra roșie", un mare nu
măr de oameni ai muncii au audiat 
expunerea cu tema „Gindirea re
voluționară a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Geaușescu, factor mobilizator în 
întreaga activitate economico-so- 
cială a patriei", iar la întreprinde
rea „Tinăra gardă" a fost prezen
tată expunerea „Actul istoric de la 
23 August 1944 — moment epocal 
in conștiința neamujui românesc". 
Clubul întreprinderii „Transcom" a 
găzduit simpozionul „August 1944 
— August 1984 — patru decenii de 
mărețe realizări în viața poporu
lui român condus de partid". Nu
meroși tineri de la întreprinderea 
„Automatica" au participat la con
cursul „File din istoria U.T.C.", în 
cadrul căruia au fost relevate pa
ginile de eroism înscrise de tine
retul țării in lupta pentru apărarea 
cuceririlor de la 23'August 1944. La 
riadul său, clubul IREMOAS a 
găzduit o dezbatere-concurs cu 
tema „23 August 1944 — moment 
eroic al Bucureștiului".

In ciclul „Bucureștii marilor îm
pliniri". la Muzeul municipal de 
istorie și artă a avut loc o dezba
tere in care a fost reliefată pe larg 
contribuția locuitorilor Capitalei la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. la mărețele 
izbinzi socialiste.

Galeriile de artă ale municipiu
lui- găzduiesc expoziția cu terna 
„Realitatea contemporană româ
nească. izvor nesecat de inspirație 
al artiștilor plastici bucureșteni".

★
în organizarea comitetului jude

țean al Uniunii Tineretului Comu
nist. la Vaslui a avut loc simpo
zionul cu tema „Victoria revolu
ției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialis
tă — moment hotăritor in făurirea 
orinduirii socialiste pe pâmîntul 
României". Comunicările prezenta
te au subliniat activitatea eroică a 
Partidului Comunist Român, aflat 
in fruntea forțelor revoluționare, 
progresiste și democratice din țara 
noastră, pentru organizarea și des
fășurarea actului istoric de la 23 
August 1944, semnificația și impor
tanța acestui măreț eveniment din 
istoria patriei, aportul tineretului 
român la lupta antifascistă și 
antiimperialistă. marile succese do- 
bindite de poporul nostru in cei 40 
de ani de libertate, cu deosebire 
în perioada care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
Simpozionul s-a încheiat cu spec
tacolul „Odă eroilor neamului ro
mânesc", susținut de formații ar
tistice ale tineretului din Vaslui.

„Unitatea de nezdruncinat a cla
sei muncitoare, a întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, chezășia victoriilor 
noastre pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre 
comunism" s-a intitulat simpozio
nul găzduit la Casa de cultură a 
sindicatelor din aceeași localitate, 
in cadrul căruia’ ’ s-atf evidențiat 
uriașele transformări democratice 
și revoluționare petrecute în viața 
politică,’ socială și economică a 
României de după 23 August 1944, 
contribuția hotăritoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la edificarea 
României moderne, la creșterea 
prestigiului internațional al țării 
noastre.

In suita de manifestări omagiale 
se înscriu, de asemenea, expunerea 
„Dezvoltarea economică, politică și 
socială a României in perioada, ce
lor patru decenii de libertate", sus
ținută la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad, la Stănileșți, 
Lunca Banului. Fălciu. precum și 
în alte localități din județul Vaslui, 
întilnirea foștilor brigadieri cu ti
neri brigadieri vasluieni prezent! 
pe șantiere naționale, spectacolul

„Te cînt și te laud patria mea", 
prezentat pe scenele unor cămine 
culturale sătești, expoziția de carte 
„File din istoria contemporană a 
României", deschisă la biblioteci 
orășenești și comunale din județ.

•Ar
„Epoca Ceaușescu — epoca de 

aur a României", „40 de ani de 
luptă și împliniri pe drumul lumi
nos al socialismului în patria noas
tră". „Sub faldurile lui August 
biruitor". „Revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. operă a întregului 
popor român, înfăptuită din iniția
tiva și sub conducerea Partidului 
Comunist Român" — pe aceste 
teme au avut loc, la întreprinde
rea mecanică, întreprinderea „Elec- 
trotimiș". întreprinderea „Arta tex
tilă" și in alte unități economice 
din Timișoara simpozioane, con
ferințe și expuneri, urmate de re
citaluri literar-muzicale omagiale 
dedicate celei de-a 40-a aniversări 
a actului istoric de la 23 August 
1944.

★
„Județul Suceava — 40 de trepte 

de lumină" — este titlul expoziției

fotodocumentare omagiale deschise 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Suceava.

Prin intermediul a numeroase 
panouri, cuprinzînd grafice si ima
gini sugestive, sint ilustrate drumul 
glorios parcurs de poporul român 
sub conducerea încercată a parti
dului in cele patru decenii de viată 
liberă și independentă, mărețele 
înfăptuiri revoluționare petrecute 
pe pămintul patriei, puternica dez
voltare a industriei, agriculturii, 
invățâmîntului. culturii din această 
parte a țării.

★
La galeriile de artă din munici

piul Bacău s-a deschis expoziția 
omagială documentară „40 de ani 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă si anti
imperialistă". Sint înfățișate prin
cipalele etape ale dezvoltării tării 
noastre în perioada construcției 
socialiste, activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pusă 
în slujba propășirii patriei, măre
țele infăptuiri dobindite de po
porul român în anii luminoși par
curși de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Imaginile noilor construcții, 
aspecte'din vizitele întreprinse de 
secretarul general al partidului pe 
meleagurile băcăuane ilustrează 
elocvent împlinirile din cea mai 
fertilă perioadă a istoriei Româ
niei — „Epoca Ceaușescu".

★
„Victoria revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă — încununare a 
luptei istorice a maselor populare, 
a celor mai înaintați reprezentanți 
ai muncitorimii, țărănimii și inte
lectualității pentru progres si civi
lizație. pentru independentă si 
dezvoltarea României" — este tema 
expunerilor prezentate în aceste 
zile nremergătoarc marii noastre 
sărbători de la 23 August în între
prinderi. instituții și comune din 
județul Buzău.

Sub semnul marii noastre sărbă
tori naționale. Cabinetul județean 
pentru activitatea ideologică și 
noliticn-educativă. îmnreună cu 
Muzeul județean si Filiala Buzău 
a Arhivelor Statului, organizează

în unități economice și instituții 
simpozioane, mese rotunde, expu
neri relevind semnificația pro
fundă a actului istoric de la 23 
August 1944.

■Ar
Pe agenda manifestărilor politi

co-educative și cultural-artistice 
omagiale organizate în localitățile 
argeșene au fost înscrise concursul 
de poezie patriotică „Poetul și 
cetatea", simpozioanele „Rolul și 
implicațiile cărții Si ale bibliotecii 
în amplul proces de formare a 
omului nou. cu o conștiință socia
listă, umanist-revoluționară. în 
decursul celor 40 de ani de viată 
liberă" și „Marea epopee revolu
ționară — 23 August 1944. un în
ceput de eră nouă în istoria po
porului român", spectacolul de sunet 
și lumină „Eroi au fost, eroi sint 
încă". La schelele de producție pe
trolieră din Merișani și Leordeni 
au avut loc dezbateri cu tema „19 
ani de istorie parcurși pe drumul 
deschis de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Coordonatele dezvoltării in
dustriei petroliere în această peri
oadă". iar la căminele culturale 
din comunele Mozăceni, Negrași. 
Lunca Corbului," Căldăraru. Hir- 
sești și Popești au fost organizate 
seri cultural-educative pentru ti
neret. al căror program a cuprins 
mese rotunde pe tema „Orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — programul nostru de 
acțiune. Pregătirea tineretului prin 
muncă și pentru muncă — vocație 
majoră a factorilor educaționali", 
urmate de montaje literar-muzicale 
cu genericul „Arc de triumf în 
august".

■Ar
„Dezvoltarea originală a creației 

teoretico-ideologice in lucrările se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
perioada cuprinsă între congresele 
al IX-lea și al XII-lea ale parti
dului" a fost tema simpozionului 
desfășurat la Craiova în organiza
rea Muzeului Olteniei și Casei de 
cultură a municipiului. Sub egida 
acelorași instituții s-a desfășurat 
simpozionul „Contribuția comuniș
tilor din Oltenia la pregătirea și 
desfășurarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944“.

în toate așezămintele culturale 
din județul Dolj au loc manifestări 
cultural-artistice complexe, pro
gramate sub genericul „August de 
lumină". La Muzeul de artă din 
Calafat s-a deschis expoziția de 
pictură „Trepte de august", iar pe 
platformele industriale ale Craio- 
vei, actori ai Teatrului National 
din localitate prezintă recitaluri de 
versuri „Biruințe în august".

★
în suita manifestărilor dedicate 

apropiatei aniversări a zilei de 23 
August, la Casa de cultură a sindi
catelor din Constanta s-a deschis 
expoziția de creație tehnică a uni
tăților economico-industriale „Ex- 
potehnium ’84". Expoziția ilustrea
ză convingător dinamica ascen
dentă a producției industriale a 
județului Constanta — care a ajuns 
acum la o producție industrială 
anuală de 30 miliarde lei. volu
mul impresionant al investițiilor 
alocate in vederea dezvoltării unor 
importante ramuri industriale, con
tribuția cercetării științifice. a 
aplicării unor invenții si inovații 
la creșterea de la an la an a pon
derii unităților industriale con- 
stănțene in economia țării. Ast
fel, in 1983 și in perioada scursă 
din acest an au fost inregistrate 73 
de invenții și 270 de inovații, a 
căror eficientă economică se ridică 
la peste 82 milioane lei. în același 
timp, ca urmare a aplicării în 
practică a unor idei noi. soluții 
tehnologice originale și a unor ino
vații s-au economisit 13 700 tone 
metal, 12 900 tone combustibil, 
93 000 MWh energie electrică etc. 

(Agerpres)

Joi după-atniază a sosit la Bucu
rești consilierul federal Pierre Au
bert, șeful Departamentului Federal 
al Afacerilor Externe al Elveției, care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne Ștefan Andrei, efectuează o 
vizită oficială în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de minis
trul român al afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Da.tcu. amba
sadorul României la Berna, si Gau-

denz von Salis. ambasadorul Elveției 
la București.

•Ar
în aceeași zi au avut loc convor

biri intre miniștrii afacerilor ex
terne ai României și Elveției.

Au fost examinate stadiul și per
spectivele relațiilor dintre cele două 
tari, posibilitățile dezvoltării colabo
rării bilaterale. îndeosebi in dome
niile economic, al cooperării și al 
schimburilor comerciale, precum și 
in alte domenii de interes reciproc.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Stoian, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit joi delegația de activiști ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, condusă de tova
rășul Lin Huaxuan, secretar general 
al Secției relații externe a C.C. al 
P.C.C.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre popoarele și țările noastre, care 
se dezvoltă continuu, pe multiple 
planuri, în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor româno-chineze la nivel 
înalt.

La întrevedere a participat Nicolae 
Mihai, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. A fost de față Li 
Zewang, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

în timpul vizitei in țara noastră, 
delegația de activiști ai C.C. al P.C.

Chinez a avut întilniri pentru schimb 
de experiență la C.C. al P.C.R. și la 
Comitetele județene de parțid Con
stanța, Tulcea, Galați, Bacău, Neamț, 
Covasna și Brașov. Oaspeții au vi
zitat întreprinderi industriale, uni
tăți agricole, obiective social-cultu- 
rale și turistice din Capitală și 
județe.

■Ar
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Indonezia, a 39-a aniversare 
a proclamării independenței, joi 
după-amiază a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară. în conti
nuare. a fost prezentat un program 
de cîntece și dansuri indoneziene.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Mohamad Isnaeni. 
ambasadorul Republicii Indonezia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
i

Aplicația statelor majore și trupelor Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia
La începutul lunii septembrie 1984, 

pe teritoriul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, sub conducerea minis
trului apărării naționale al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, este pla
nificată desfășurarea unei aplicații a 
trupelor Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, sub denumirea conven
țională „Scut-84“.

Din partea Armatei Republicii So

cialiste România participă un stat 
major de mare unitate care va exe
cuta aplicația pe hartă.

Aplicația se desfășoară cu scopul 
prelucrării problemelor de coopera
re a statelor majore și trupelor ar
matelor aliate pe timpul ducerii ac
țiunilor de luptă .comune.

Efectivele preconizate să participe 
la aplicație vor fi de aproximativ 
60 000 oameni.

Succese în realizarea sarcinilor economice

— Tovarășe Gheorghe Morarii, in 
calitatea pe care o aveți, ca direc
tor al direcției de turism intern din 
ministerul de resort, sinteți cel mai 
în măsură de a fi și un ghid al 
cititorilor in materie de alegerea 
vacanțelor. Cum ar arăta, mai intii 
pe scurt, un bilanț al perioadei 
parcurse pină acum ?

mai mare în comparație cu nivelul 
anului 1935. Ceea ce înseamnă că 
în prezent avem o bază materială 
în stațiunile de odihnă, de cură 
balneară și pe traseele turistice de 
peste 350 000 locuri de cazare; bază 
materială in măsură să satisfacă, 
printr-o judicioasă folosire, toate 
solicitările potențiale.

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Indonezia, vă adre

sez calde felicitări, însoțite de cele mai bune urări de sănătate si fericire 
personală, de progres și bunăstare poporului indonezian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
România și Indonezia vor continua să se dezvolte și in viitor, în scopul 
progresului și bunăstării popoarelor român și indonezian, al cauzei păcii, 
independentei și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Indonezia 
— cel mai mare ar
hipelag din lume, for
mat din 13 677 de 
insule — aniversează 
la 17 august împlini
rea a 39 de ani de Ia 
adoptarea, de către 
Adunarea Consultati
vă populară provizo
rie. a Declarației de 
independentă — eve
niment care a încu
nunat lupta îndelun
gată a poporului in
donezian împotriva 
stăpînirii străine, pen
tru libertate si o viată 
mai bună.

„Noi. națiunea in
doneziana. proclamăm 
independenta Indone
ziei..." — 'se sublinia 
in documentul adop
tat atunci. vestind 
lumii că un nou popor 
a rupt lanțurile do
minației coloniale si a 
pornit pe calea unei 
dezvoltări libere, de 
sine stătătoare. Acest 
drum pe care s-a . an
gajat Poporul indone
zian n-a fost ușor, 
datorită mai ales moș
tenirii trecutului de 
împilare colonială. 
Eforturi susținute au 
fost si sint depuse în 
vederea valorificării, 
în interesul propriu, a

uriașelor resurse na
turale — Indonezia 
dispune de o cincime 
din rezervele'mondia
le de petrol, o treime 
din cele de cositor, 
însemnate cantităti de 
minereu de fier, bau
xită, nichel, lemn, 
cauciuc, cărbune etc. 
— construirii unor în
treprinderi moderne 
de extracție si pre
lucrare a materiilor 
prime. Si coordonatele 
progresului se concre
tizează continuu : in 
întreaga tară s-au 
produs profunde pre
faceri economice si so
ciale, au apărut și 
s-au consolidat ramuri 
industriale moderne, 

•sint promovate larg 
noile cuceriri ale ști
inței și tehnicii. S-au 
înăltat rafinării. între
prinderi siderurgice, 
textile, energetice, chi
mice, combinate fo
restiere. de cauciuc ș.a. 
De asemenea, se de
pun eforturi pentru 
extinderea și moderni
zarea sectorului a- 
gricol. crearea unor 
noi sisteme de ’ iriga
ții, dezvoltarea învă- 
tămîntului de toate 
gradele și a rețelei so- 
cial-sanitare. pentru

îmbunătățirea standar
dului de viată al popu
lației.

în ciuda marii dis
tanțe geografice ce le 
desparte. România și 
Indonezia intretin si 
dezvoltă relații de 
prietenie si colaborare, 
bazate ne principiile 
independentei si suve
ranității, egalității in 
drepturi, neamestecu
lui in treburile inter
ne si avantajului re
ciproc, în evoluția as
cendentă a raporturi
lor de cooperare reci
proc avantajoasă ro- 
mâno-indoneziene, o 
importanța hotăritoare 
au avut-o convorbirile 
la cel mai inalt nivel. 
Rezultatele rodnice ale 
viziței oficiale de pri
etenie efectuată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la Jakar
ta, în noiembrie 1982, 
au marcat o etapă 
nouă, superioară, in 
ansamblul conlucrării 
dintre cele două țări, 
atit pe plan bila
teral. cit si în sfe
ra vieții internațio
nale. in folosul reci
proc. al cauzei destin
derii și păcii.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GABONEZE

Oamenii muncii din agricultura 
Județului Alba au încheiat recolta
rea griului de pe întreaga supra
față cultivată.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de către Comitetul județean 
Alba al P.C.R., se subliniază că. in 
prezent, toate forțele si mijloacele 
mecanice sint concentrate la elibe
rarea terenului, la stringerea si de
pozitarea furajelor, la recoltarea si 
valorificarea legumelor, precum și 
la efectuarea la timp și de calitate 
a arăturilor de vară.

Vă încredințăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se arată în telegramă — că vom 
acționa cu si mai multă hotărire și 
energie pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, in- 
tîmpihînd astfel mărețele evenimente 
politice ale anului — cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială si națională, anti
fascistă și antiimperialistă si cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, cu rezultate 
și mai bune în muncă, convinși fiind 
că în acest fel ne vom aduce con
tribuția la înălțarea meleagurilor 
Albei, ale României socialiste, pe

noi trepte de progres și prosperi
tate.

Printr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, colec
tivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș, județul Olt, raportează" realiza
rea planului la export pe întregul 
an 1984.

Ne angajăm ca. în perioada ce a 
rămas pină la finele anului — se 
arată în telegramă — să depășim 
sarcinile planificate Ia export cu 
peste 50 la sută, la productia-marfă 
cu circa 150 milioane lei. materia- 
lizînd astfel prețioasele indicații 
primite de constructorii de mașini 
din Balș cu ocazia vizitei efectuate 
de dumneavoastră în octombrie 1982, 
care reprezintă pentru noi un auten
tic și mobilizator program de ac
țiune.

Ne exprimăm, si cu această ocazie, 
profunda satisfacție si susținem din 
adincul ființei noastre realegerea 
dumneavoastră, strălucit fiu al po
porului, la cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului în suprema func
ție de secretar general, garanție a 
progresului neîntrerupt, a ridicării 
tării pe noi coordonate de progres, 
cultură si civilizație.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnul EL HADJ OM AR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

LIBREVILLE
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Gaboneze, vă adresez calde 

felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și bunăstare poporului gabonez prieten.

Exprim încrederea că bunele relații de prietenie si cooperare dintre 
România și Gabon vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă. în spiritul înțe
legerilor convenite împreună, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
independenței naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

— Derularea anului turistic 1984 
a decurs pină în prezent în condiții 
relativ bune. Numeroși turiști ro
mâni și străini au apelat și benefi
ciat de serviciile oficiilor județene 
și naționale de turism. în compa
rație cu primele 7 luni ale anului 
trecut, în stațiunile noastre de 
odihnă au fost, in 1984, cu 4,3 la 
sută mai mulți oameni ai muncii, 
iar la excursiile organizate în țară 
și străinătate am avut o participare 
mai mare cu 2 la sută. Dacă ar fi 
să mă refer, de pildă, numai la sta
țiunile situate pe litoral, ele au pri
mit pină acum cu circa 30 000 de 
oameni ai muncii mai mulți decît 
in perioada corespunzătoare a anu
lui . trecut.

Rezultatele obținute sint expresia 
grijii permanente a conducerii su
perioare de partid și de stat pentru 
odihna și sănătatea oamenilor mun
cii, pentru recrearea și refacerea 
puterii lor de muncă — grijă care, 
cum bine se știe, a căpătat la noi 
rol de politică de stat. Mărturie în 
acest sens .stau numeroasele efor
turi făcute pentru crearea unor 
condiții care să permită accesul 
unui număr tot iflai mare de oa
meni ai muncii la binefacerile tu
rismului. Iată, de pildă, citeva ci
fre. Numărul locurilor de cazare de 
care dispun in prezent unitățile Mi
nisterului Turismului este de 3 ori

— Este folosită pe deplin și con
stant, pe întreg parcursul anului, 
această bază materială ?

timpul anului, la acțiuni turistice, 
îndeosebi Ia acelea cu caracter re
creativ, astfel incit să asigurăm 
folosirea integrală a bazei mate
riale. Prin confortul creat în sta
țiuni, prin posibilitățile de infor
mare a publicului, noi insistăm să-i 
obișnuim pe beneficiarii bazei 
noastre materiale cu adevărul că 
anul turistic are, ca și cel calenda
ristic. tot... 12 luni.

— La data cind apare convorbirea

Y
Buziaș, Călimănești-Căciulata, Go
vora, Olănești, precum și cele de 
pe litoral, posibilitățile de a mai 
primi turiști, cu excepția celor care 
și-au procurat din timp bilete, sint 
relativ limitate. Situație firească 
dacă avem in vedere că locurile din 
toate stațiunile au fost contractate 
la sfîrșitul anului trecut și, pe mă
sura solicitărilor, valorificate la 
populație. Dar sint și stațiuni — 
așa cum rezultă din derularea con
tractelor — care mai dispun de

Vă informăm despre:
PERSPECTIVELE TOAMNEI TURISTICE

— întrebarea dv. este perfect 
îndreptățită. Adevărul e că. intr-o 
bună parte a anului, anumite‘uni
tăți ale turismului nu sint folosite 
în întregime pe măsura capacită
ților de care dispun. Este vorba în 
special de perioadele dinaintea ve
rii și iernii, deși actuala structură 
a bazei noastre materiale, atit 
pentru odihnă cit și pentru cura 
balneară, asigură condiții optime 
pentru orice interval ai anului. în 
schimb, in lunile de vară — iulie și 
august, indeosebi —, sintem puși 
in situația, datorită suprasolicită
rilor, să nu putem satisface inte
gral toate cerințele. Iată de ce des
fășurăm — sper ca acest rol să-l 
aibă și convorbirea de față — o 
largă campanie de informare a 
populației pentru a participa, in tot

noastră se face trecerea de la va
canțele de vară la cele de toamnă. 
Ce le propuneți solicitanților pen
tru această perioadă,?

— Cererile de vacanță arată că 
pină la 15 septembrie există. în 
continuare, un volum măre de soli
citare a stațiunilor de toate tipu
rile. De aceea informăm pe cei in
teresați că, la toate agențiile de tu
rism. s-au luat măsuri pentru 
crearea unor „liste de înscrieri" pe 
baza cărora să fie valorificate, ope
rativ, toate disponibilitățile care 
apar atit pe litoral, cit și in celelal
te stațiuni.

Ca să răspund și mai exact la în
trebare, in unele stațiuni, cum ar fi 
Băile Herculane. Vatra Dornei, 
Poiana Brașov. Sinaia, Predeal. Co
vasna. Băile- Felix, Slânic Moldova,

locuri pentru perioada respectivă : 
Geoagiu-Băi, Moneasa, Amara, 
Borșa, Izvoarele, Balta Albă. Să- 
celu, Durău. Pucioasa, Semenic, 
Borsec ș.a. în orice caz trebuie ți
nut seama că și la acestea din 
urmă situația valorificării se poate 
schimba de la o zi la alta pe mă
sura cererii. O legătură strinsă cu 
agențiile noastre de turism, din fie
care județ și înscrierea pe „listele 
de așteptare" constituie modalități 
prin care se pot satisface, și pe 
perioada toamnei, aproape toate 
opțiunile. Pentru că orientarea 
operativă a solicitărilor spre sta
țiunile cu locuri libere este și tre
buie să fie in prezent obiectivul 
principal al direcției turism intern 
din minister și al agențiilor oficii
lor județene de care acestea a- 
parțin.

— Anul turistic 1984 a purtat și 
poartă in continuare pecetea celor 
două mari evenimente politice din 
viața poporului nostru — aniver
sarea actului istoric de la 23 August 
și Congresul al XIII-lea al partidu
lui. Puteți să ne comunicați citeva 
din marile acțiuni consacrate aces
tor evenimente, pe care le organi
zează oficiile județene de turism ?

— Circulația turistică internă va 
cunoaște o și mai mare intensitate 
în perioada ce urmează. Ea este 
orientată către cunoașterea acelor 
obiective turistice care au o strinsă 
legătură cu cele mai importante 
evenimente din istoria poporului 
nostru și realizările României in 
anii construcției socialiste.

Am luat măsuri — și acțiunile în 
această direcție sint în plină desfă
șurare, pentru a face larg cunoscu
tă, prin turism, grandioasa realiza
re a poporului român, „transdobro- 
geanul" canal Dunăre — Marea 
Neagră. Săptăminal sint organizate 
călătorii pe „magistrala albas
tră" intre Agigea și Cernavodă. 
Excursiile in Delta Dunării, de ase
menea, sint foarte căutate in 
această perioadă.

Prin măsurile de pină acum, prin 
cele pe care le vom întreprinde in 
continuare pentru amplificarea cir
culației turistice, sintem hotăriți să 
creăm condiții in acest an ca peste 
jumătate din populația țării să be
neficieze, intr-o formă sau alta, 
de baza materială a turismului, de 
casele sale ospitaliere, create pen
tru sănătatea și odihna oamenilor 
muncii.

Constantin PR5ESCU

Gabonul, care săr
bătorește astăzi îm
plinirea a 24 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale, 
este cunoscut ca una 
dintre cele mai bogar- 
te regiuni ale conti
nentului african. Din 
suprafața sa totală de 
268 000 kmp, circa 80 
la sută o reprezintă 
zonele acoperite de 
păduri cu esențe pre
țioase, în vreme ce 
subsolul conține în
semnate rezerve de 
mangan, petrol, ura
niu și minereu de fier, 
în anii care au trecut 
de la cucerirea inde
pendenței și mai ales 
in ultima perioadă, 
Gabonul a făcut im
portanți pași înain
te pe calea valorifică
rii în folosul propriu 
a acestor resurse și a 
lichidării înapoierii e- 
conomice moștenite 
din trecut. Un exem
plu elocvent in acest 
sens îl constituie înce
perea1 construirii acum 
unsprezece ani a im
portantei căi de comu
nicații — „Transgabo- 
nezul". care, atunci

cind va fi gata, va 
permite stabilirea u- 
nei legături directe în
tre porturile de pe 
țărmul Atlanticului și 
regiunile din interior, 
ușurînd considerabil 
exploatarea lemnului 
și a altor bogății natu
rale. S-au depus, de 
asemenea. eforturi 
pentru făurirea unei 
industrii proprii, dez
voltarea transporturi
lor. extinderea pros- 
pecțiilor geologice, 
promovarea invăță- 
mintului etc. Din 1962, 
cind a început exploa4- 
tarda zăcământului de 
mangan de la Moanda. 
au fost extrase circa 
2 500 000 tone de mi
nereu, ceea ce plasea
ză Gabonul pe locul al 
treilea in rindul pro
ducătorilor mondiali. 
Planul de dezvoltare 
economică și socială a 
tării pe perioada 1983- 
1987 are in vedere, in 
primul rind, dezvolta
rea agriculturii, sector 
în care lucrează a- 
proape 80 la sută din 
populația țării, con
struirea de noi capa
cități industriale, mo

dernizarea rețelei fe
roviare și rutiere etc, 

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state africane, 
cu toate statele care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, România socia
listă urmărește cu 
simpatie eforturile de
puse de poporul gabo
nez pentru lichidarea 
urmărilor dominației 
coloniale și făurirea 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Gaboneză s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare care 
cunosc o continuă dez
voltare. O contribuție 
hotăritoare la realiza
rea acestui curs pozi
tiv au adus întîlnirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Omar 
Bongo.j acordurile si 
înțelegerile realizate 
cu aceste prilejuri des- 
chizînd rodnice pers
pective conlucrării ro- 
mâno-gaboneze, în in
teresul reciproc, al 
cauzei păcii și înțele
gerii între popoare.

15,00 Telex
15,05 Călătorie In Indonezia — docu

mentar
15,20 Țara in prag de sărbătoare. Ma

nifestări culturale in cinstea zi
lei de 23 August

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Efnlsiune în limba germană (par
țial color). Din cuprins : O Arc 
peste timp : 23 August 1944 — 23 
August 1984. Documentar ® Pa

tria in sărbătoare. Program artis
tic dedicat zilei de 23 August

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie
20,35 Selecțiunl din baletul „Chemarea" 

de Tiberiu Olah. Interpretează an
samblul de balet al Teatrului mu
zical din Brașov

20,50 împliniri și perspective. Azi, mu- 
- nlclpiul București (I)
21,25 Temeiurile înaltului prestigiu in

ternațional al țării, al președinte
lui ei

21,45 Eroi ai construcției socialiste in 
teatrul românesc

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 18, 19 și 20 august. în țară : 
.Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse de 
ploaie în nordul țării șt zonele de deal 
și de munte. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor

fi cuprinse între 6 și 16 grade. Izolat 
mai coborîte în centrul țării. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse între 
20 și 30 de grade, pe alocuri mai ridi
cate în regiunile sudice. Local, în cen
trul țării și în zona de munte, se va 
produce ceață. Pentru București și 
zona Snagov : Vremea va fi în gene
ral frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 16 grade, iar cele maxime 
între 25 și 29 de grade.

DE LA
Regionala de căi ferate București 

informează publicul călător că în pe
rioada 23—26 august trenul de per
soane 7 281, care în mod obișnuit 
circulă numai duminica, cu plecarea 
din București Nord la ora 7,55 și so-

C.F.R.
sirea la Snagov-plajă la ora 8,50, va 
circula în fiecare din aceste zile. 
Trenul se înapoiază la București 
Nord la ora 17,57, avînd plecarea de 
la Snagov-plajă la ora 17,00.

(Agerpres)

cinema

patriei, tinerețea noastră — 20 : LU
MINA (14 74 16).
© Aventurile maimuței Nuki — 9;

© Salutări de la Agigea : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15:; 13,30; 15,45; 18;
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
O Acțiunea „ Autobuzul4* : VICTO-
RIA (16 28 79) -- 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Ultima frontieră a morții : CEN-
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
G ,Cu tine viața e frumoasă — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18, Tinerețea

10,45: 12,30: 14,15, Revanșa — 16: 18; 
20 : DOINA (16 35 38).
© Dacii: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
® Străinul: DACIA (50 35 94) — 9;
12: 16; 19.
® Șapte băieți și o ștrengăriță : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, la grădină 
— 20,30.
© Evadarea : FERENTARI (80 49 85) 
15,30: 17.30; 19,30.
© Probă de microfon : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
@ Cerul n-are gratii : VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30: 17,30; 19,30.
© Actorul și sălbaticii : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
© B.D. la munte și Ia mare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Ca-n filme : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17,15; 19,30.

• Imposibila iubire : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
© Insula Wolmi : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
@ Lupii mărilor ; SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Departe de Tipperary ; BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
® Locotenent Cristina : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Pianke : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,45; 20.
© Salutări cordiale de pe Terra : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
© Lovitură fulgerătoare : PACEA 

(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Călăreții de dimineață : FLO- 
REASCA (33 29 71) —.9; 12; 16; 19.
© Nava aeriană : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Răfuieli personale: ARTA (213186)
— 9’ 11*  13*  15 ■ 17*  19
© Cineva ca tine : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15; 20,15.
© Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15.
© Bătălia de pe Neretva : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12,15; 16,30; 19,30.
© Omul și fiara : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Cobra se întoarce : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

© Roiul: GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Marfă furată : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20; la grădină — 20,45.
© Par și impar : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Rocky II : GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Yankeii: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16,30: 19.
© Salamandra : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 20,45.
© îmi sare țandăra : GRADINA AU
RORA (35 04 66) — 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest : GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 20,30.
© Adio, dar rămîn cu tine : GRA
DINA FEROVIAR (50 51 40) — 20,45.
© Cuscrii : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.

© Febra aurului : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,45.
0 Afacerea Pigot : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 19,30.
© Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
cameral susținut de orchestra de 
cameră a Filarmonicii „George 
Enescu“. Dirijor : Mircea Cristescu 
— 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la

Teatrul de vară Herăstrău) : Silvia 
— 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Passacaglia — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
IH-Iea — 17,30; (Rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu) : August eliberator — 
spectacol de sunet și lumină — 21. 
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 20.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Parola — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (grădina Boema, 15 56 78) : Con
stelația Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
0 Ansamblul „Rapsodia română* 4 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
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Manifestări consacrate 
marii sărbători naționale

>

Apel al parlamentului neozeelandez 
în sprijinul denuclearizării regiunii 

Pacificului de sud
a poporului român

Aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă'din România este marcată, in conti
nuare, în străinătate, printr-o gamă largă de manifestări și acțiuni, care 
prilejuiesc evidențierea merilor realizări dobindite de poporul român in 
cele patru decenii de viață liberă, independentă. Este pusă în relief po
litica de pace și conlucrare cu toate statele lumii, promovată de România 
socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu.

LONDRA. — La primăria Ken
sington, din Londra, a avut loc o 
adunare omagială la care au luat 
parte membri ai Parlamentului bri
tanic,' reprezentanți ai unor orga
nizații obștești, cadre didactice din 
invățămintul superior, membri ai 
Consiliului Marii Londre și ai pri
măriei locale, oameni de cultură și 
artă, ziariști, precum și membri ai 
corpului diplomatic. Vorbind despre 
semnificațiile actului istoric de la 
23 August 1944, Ellis Hillman, direc
tor al Departamentului internațio
nal de la „North-East Polytechnic" 
din Londra, a subliniat contribuția 
de seamă adusă de țara noastră la 
infringerea nazismului, prin parti
ciparea la eliberarea propriei țări, 
precum și a altor state europene. 
„Toate realizările interne ale Româ
niei și mai cu seamă larga ei des
chidere pe plan internațional — a 
spus el — se datorează in cea mai . 
mare măsură președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care acționează neabă
tut pentru înflorirea națiunii ro
mâne și asigurarea păcii, pentru 
trecerea neîntirziată la adoptarea 
unor măsuri de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară".

Richard Balfe, deputat în Parla
mentul uest-european, a reliefat în 
cuvintul său lunga și bogata tradi
ție pe care o are România în pro
movarea politicii de colaborare și 
pace, prin dialogul' deschis cu toate 
statele lumii, indiferent de mărime 
sau orînduire socială. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — a spus el — 
a dat un nou și. important avint 
afirmării României pe arena mon
dială. în aceste condiții, nu mai 
este o surpriză pentru nimeni fap
tul că relațiile româno-britanice, 
care datează de peste 100 de ani, 
au fost puternic stimulate de vizita 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu doamna 
Elena Ceaușescu, efectuată in Ma
rea Britanie la invitația reginei 
Elisabeta a Il-a și a ducelui de 
Edinbourgh; in iunie 197S“.

în mesajul adresat adunării de 
deputatul Reginald Freeson 
menționează, între altele : „Guver
nul României promovează o politi
că independentă și constructivă 
pentru crearea unui climat de pace 
și de înțelegere intre Est și Vest, 

. sub conducerea inspirată a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu".

Au mai luat cuvintul Ray Powell,, 
deputat, și Ben Bosquet, consilier 
al primăriei Kensington, care au 
relevat semnificațiile actului de la . 
23 August 1944 și realizările obți
nute de poporul român în anii noii 
orînduiri; in special în ultimele 
două decenii, de cind la cirma des
tinelor poporului român se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea festivă a prilejuit și 
omagierea apariției in Marea Bri
tanie a lucrărilor „Nicolae 
Ceaușescu și calea românească 
sprp socialism" și „Destinderea si 
dezarmarea — punctul de vedere 
românesc", de publicistul britanic 
Robert Govender. Vorbitorii au evi
dențiat importanța celor două lu
crări pentru mai buna cunoaștere 
in Marea Britanie a realităților 
românești, a concepției politice a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

A fost organizat un stand de 
cărți privind viața, activitatea 
Și opera președintelui Nicolae 

^Ceaușescu.

VARȘOVIA. — La Palatul cul
turii din Varșovia a fost inaugurată 
expoziția de carte științifică româ
nească realizată de Editura Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

în cuvintul de deschidere au fost 
evocate realizările poporului nostru 
în anii construcției socialiste în 
domeniul științei, a fost subliniată 
contribuția de o deosebită valoare 
pe care o aduce dezvoltării științei 
românești tovarășa academician • 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Profesorul Henrik Cholay, mem
bru corespondent al Academiei de 
științe polone, a' subliniat strînsele- 
legături de colaborare existente în
tre academiile din cele două țări.

Lucrările tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
prezente in expoziție s-au bucurat 
de o deosebită apreciere din partea 
celor prezenți.

La deschidere au participat oa
meni de știință, cercetători, stu- 
denți, ziariști, un numeros public.

WELLINGTON - Parlamentul neo
zeelandez a lansat un apel tuturor 
statelor din Asia de sud-est să ac
ționeze pentru eliberarea regiunii 
de arme nucleare — transmite a- 
genția Associated Press, in discur
sul tradițional, care preziptă liniile 
directoare ale noului guvern, primul 

t ministru laburist, David Lange, a 
' declarat că, „în deplin acord cu 
ț vecinii noștri, vom urmări instau

rarea unei zone fără arme nuclea
re în regiurfea Pacificului de sud". 
„Armele nucleare reprezintă cea 
mai mare amenințare la adresa 
Noii Zeelande și a tuturor celorlal
te țări. Guvernul va acționa, atît 
pe plan internațional, cit și la ni
vel regional, pentru a demonstra 
preocuparea în legătură cu aceas
tă problemă fundamentală", a de-

\

se

SOFIA. — în R. P. Bulgaria, in 
județul Tărgoviste, a avut loc o 
adunare festivă organizată de Co
mitetul județean de partid și de 
Consiliul județean al Frontului 
Patriei.

în cuvintările rostite de președin
tele Consiliului popular județean, 
Evtim Krîstev, de președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Patriei, Todorka Groshevska, au 
fost evocate semnificația actului 
istoric de la 23 August 1944, rea
lizările remarcabile obținute de 
poporul român in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, relațiile de strinsă prietenie Și 
colaborare româno-bulgară. Vorbi
torii au relevat contribuția hotări
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a statului nostru, activitatea sa 
neobosită pusă în slujba intereselor 
poporului român, a cauzei generale 
a socialismului și păcii în lume. A 
fost evidențiat rolul deosebit pe 
care îl au întilnirile și convorbirile 
româno-bulgare la cel mai înalt 
nivel pentru întărirea prieteniei și 
adincirea colaborării dintre cele 
două țări vecine și prietene.

La „Casa tineretului" din locali
tate s-a organizat expoziția de 
.tografii „România socialistă la 
de-a 40-a aniversare". -

fo- 
cea

de
ro-

FRAGA. — La conferința 
presă organizată la ambasada 
mână de la Praga a fost relevată 
profunda semnificație a actului is
toric de la 23 August 1944 și înfă
țișate pe larg marile realizări ob
ținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, în edificarea socialistă a pa
triei. A fost scos în evidentă rolul 
determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe _ a 
partidului și statului nostru.

Totodată au fost subliniate cursul 
ascendent al raporturilor de prie
tenie și colaborare româno-ceho- 
slovace. importanța hotăritoare a 
întîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt pentru extinderea și diversi
ficarea acestora.

(Agerpres)^

clarat premierul neozeelandez. El 
a adăugat că țara sa va continua 
să depună eforturi în vederea rea
lizării unui acord cuprinzător pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare și va cere insistent redu
cerea substanțială a arsenalelor 
existente.

CANBERRA. — Liderul partidu
lui „Democrații Australieni", sena
torul Donald Chipp, a declarat că 
partidul său se pronunță pentru 
revizuirea acordului militar Anzus. 
El a exprimat sprijinul deplin fața 
de hotărirea Noii Zeelande de a in
terzice accesul în porturile sale al 
navelor militare americane cu arme 
nucleare la bord, de a acționa pen
tru crearea unei zone denucleari- 
zate in Asia de sud-est și-a cerut 
guvernului australian să urmeze 
exemplul acestei țări.

I

I

I
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JAPONIA : Ample demonstrații pentru dezarmare

«■kw
TOKIO. — în Japonia continuă 

amplele demonstrații pentru pace 
și dezarmare, împotriva războiului, 
pentru slăbirea incordării interna
ționale. La un miting organizat in 
comun de Partidul Socialist din

■ Japonia, Consiliul General al Sin- 
' dicatelor și Federația Sindicatelor 

Independente, președintele P.S.J.,

Masashi Ishibashi, a subliniat că, 
în prezent, în Japonia există ten
dința periculoasă de a investi tot 
mai mult pentru înarmări, ceea ce 
periclitează cauza păcii.

în fotografie : aspect de la o de- i 
monstrație pentru pace, organizată i 
în Parcul Yoyogj din Tokio.

I

Reluarea convorbirilor oficiale 
intre Nicaragua și S.U.A.
CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager

pres). — Un scurt comunicat, dat 
publicității la Ciudad de Mexico, 
precizează că la Manzanillo. Mexic, 

■au fost reluate convorbirile ofi
ciale intre Nicaragua si Statele 
Unite în vederea aplanării diferen
dului politic si in probleme de secu
ritate existent între cele două state 
si normalizării raporturilor bilatera
le. transmite agenția mexicană de 
presă Notimex.

Cele două delegații sint conduse 
de Victor Tinoco, viceministru nica- 
raguan al relațiilor externe, și. res
pectiv, Harry Shlaudeman. ambasa
dor itinerant al Statelor Unite pen
tru America Centrală.

Aceasta este cea de-a patra serie 
de convorbiri în ultimele două ,luni 
între cele două țări.

Adunarea internațională 
a parlamentarilor

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Luind cuvintul în cadrul 
lucrărilor Adunării internaționale a 
parlamentarilor consacrate proble
melor demografice si dezvoltării — 
in curs de desfășurare la Ciudad de 
Mexico — reprezentantul Indiei. Sat 
Paul Mittal, a relevat importanța 
utilizării fondurilor destinate in pre
zent înarmării pentru dezvoltarea 
social-economică a statelor. „O 
bombă nucleară mai puțin — a spus 
el — poate însemna o sută de spi
tale noi in plus intr-o tară în curs 
de dezvoltare, ca Si asigurarea ne
cesarului de hrană. îmbrăcăminte și 
instruire pentru mii de persoane, pe 
durata unui întreg an".

Reprezentantul Mexicului. pre
ședintele forumului deschis la Ciu
dad de Mexico. Humberto Lugo Gil. 
a evidențiat, la rîndul său. rolul si 
responsabilitatea parlamentelor în 
lupta pentru o nouă ordine inter
națională. El a arătat că si et nece
sare acțiuni comune, la scara intre- 
gii planete, pentru canalizarea efor
turilor consacrate înlăturării stărilor 
de tensiune, a pericolului declanșă
rii unei noi conflagrații mondiale, 
pentru stoparea cursei înarmărilor 
si respectarea fermă a principiilor 
suveranității si independentei națio
nale. egalității juridice a statelor, 
neamestecului în treburile interne.

Pentru dezvoltarea neîngrădită a cooperării 
economice internaționale

Documente adoptate Ia Conferința regională F.A.O. de Ia 
Buenos Aires

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
în capitala Argentinei au luat sfirșit 
lucrările celei de-a XVIII-a Confe
rințe regionale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). Participanții, 
reprezentind 33 de state latino-ame- 
ricane și caraibiene, au adoptat „De
clarația de la Buenos Aires", pre
cum și un număr de rezoluții vizind, 
in esență, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Documentul exprimă necesitatea 
de a se adopta măsuri urgente pen
tru ameliorarea condițiilor și terme
nilor de schimb, pentru reducerea 
ratei dobinzilor la împrumuturi, pen
tru eliminarea barierelor- vamale și 
a altor restricții impuse de țările pu
ternic industrializate în calea produ
selor de export latino-americane și 
caraibiene. Totodată, sint evidențiate 
rolul și contribuția pe care trebuie 
să le aibă sectoarele agricol și ali
mentar ale economiilor latino-ame
ricane și caraibiene in eforturile 
consacrate depășirii actualelor difi
cultăți social-economice regionale, 
necesitatea impulsionării dezvoltării 
lor susținute.

„Declarația de la Buenos Aires" 
condamnă cursa înarmărilor, expri- 
mînd sprijinul țărilor din regiune 
fată de inițiativele luate pe plan in
ternațional pentru dezarmare, in pri
mul rind pentru dezarmare nuclea
ră, pentru alocarea unei părți din 
fondurile astfel irosite sprijinirii pro
gramelor naționale agroalimentare.

în discursul de închidere a lucrări
lor, directorul general al F.A.O.,

Edouard Saouma, s-a referit la con
secințele negative ale menținerii de 
către statele industrializate și orga
nismele financiare internaționale a 
ratei mari a dobinzilor, a normelor 
comerciale restrictive și a altor mă
suri ce impiedică dezvoltarea schim
burilor și a cooperării internaționale. 
El s-a pronunțat, in acest context, 
pentru facilitarea relansării cooperă
rii internaționale, pe baze noi, echi
tabile și juste.

S-â hotârit ca următoarea confe
rință regională a F.A.O. să aibă loc 
in Barbados.

Miniștrii finanțelor din 11 state la
tino-americane cu cele mai mari da
torii externe se vor reuni, la 13 sep
tembrie, la Mar del Plata — Argen
tina, pentru a analiza căile și mij
loacele de soluționare a dificultăți
lor financiare din regiune — trans
mite agenția France Presse, citind o 
declarație oficială de la Buenos Ai
res. S-a precizat că statele reprezen
tate la reuniune s-au pronunțat, în 
declarații oficiale făcute pină in pre
zent, pentru un dialog politic, care să 
scoată din impas negocierile tehni
ciste promovate de organismele fi
nanciare internaționale și să dega
jeze o soluționare rapidă a proble
melor legate de datoriile externe. 
„Ne pronunțăm pentru un dialog po
litic direct cu statele puternic indus
trializate, la nivelul cel mâi înalt 
posibil, pentru rezolvarea problemei 
datoriilor externe" — au declarat 
majoritaiea liderilor politici din re
giune.

Dobînzile ridicate agravează situația 
tăriilor Satino-americane

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — într-un interviu acordat 
ziarului mexican „El Nacional". se
cretarul generai al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a evidențiat nece
sitatea unui dialog constructiv intre 
Est si Vest, „singura cale posibilă 
pentru menținerea păcii si reglemen
tarea tuturor problemelor litigioase".

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U. a arătat că uriașa da
torie externă a țărilor latino-ame-

ricane constituie o problemă deose
bit de gravă si ea se va agrava si 
mai mult dacă nu va fi soluționată 
Intr-un viitor apropiat. El a con
damnat practica majorării dobinzi
lor, precum și măsurile discrimina
torii si protectioniste adoptate de 
statele capitaliste dezvoltate în ra
porturile lor economice cu țările în 
curs de dezvoltare. în primul rind 
cu cele din America Latină.

ORIENTUL MIJLOCIU

DE forțelor armate fată de puterea ci
vilă. crearea unui Consiliu al secu- '
ritătii naționale, instaurarea prero
gativelor de urgentă si definirea 
cadrului de acțiune al justiției mi
litare.

BEIRUT 18 (Agerpres). — La Bei
rut au continuat joi contactele intre 
diferite oficialități libaneze in ve
derea depășirii deosebirilor de po
ziții și pregătirii terenului in vede
rea trecerii la punerea in aplicare a 
planului de securitate în regiunile 
de munte din apropierea capitalei.

Agenția Reuter relatează că tru
pe israeliene însoțite de blindate 
au pătruns în cinci sate sud libaneze. 
Ele au operat arestări în localitatea 
Maaraka, la est de portul Tyr, și au 
instalat puncte de control la intrarea 
în alte patru sate.

TUNIS 16 (Agerpres). — în capi
tala Tunisiei au continuat lucrările 
seminarului internațional cu tema 
„Drepturile inalienabile ale poporu
lui palestinian". Printre problemele 
care au concentrat atentia partici- 
pantilor s-au aflat rolul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei in rea
lizarea obiectivelor politice și în 
dezvoltarea economică, socială si cul
turală a poporului palestinian, con

tribuția țărilor europene și africane 
la reglementarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu si asigurarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale pentru so
lutionarea situației din zonă.

Luind cuvintul in cadrul lucrări
lor. Khaled Al Hassan, șeful De
partamentului informațiilor si îndru
mării naționale al O.E.P., a evocat 
dificultățile economice, sociale și 
culturale cu care sînt confruntat! lo
cuitorii palestinieni din teritoriile a- 
rabe ocupate de forțele israeliene. El 
a adresat un apel O.N.U. de a-și 
intensifica eforturile in vederea spri
jinirii luptei poporului palestinian 
pentru realizarea drepturilor sale 
legitime, in primul rind a dreptu
lui la autodeterminare si la crearea 
unui stat independent.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — în
cercările de a forma, un guvern de 
uniune națională in Israel, după re
centele alegeri legislative, nu au dus 
pînă în prezent la nici un rezultat, 
constată agențiile A.P. și Reuter.

LA PALATUL CULTURII AL 
POPORULUI, DIN PHENIAN, a 
avut loc un miting consacrat celei 
de-a 39-a aniversări a Zilei eliberă
rii — transmite agenția A.C.T.C. în 
cuvintarea rostită cu acest prilej, 
Kim Yong Chae, ministrul comu
nicațiilor, după ce a relevat că eli
berarea a fost un eveniment istoric, 
care a marcat o'cotitură radicală in 
mersul revoluției și în viața po
porului, a înfățișat marile înfăp
tuiri in construcția socialistă, a pre
zentat eforturile depuse de R.P.D. 
Coreeană pentru realizarea reuni- 
ficării naționale.

DECLARAȚIE. Robert Mugabe, 
primul ministru al Republicii Zim
babwe. a anunțat in parlament că 
în martie 1985 vor avea loc pri
mele alegeri legislative de la obți
nerea independenței tării. Relevind 
importanța folosirii depline și efi
ciente a resurselor naționale inter
ne. el a arătat că aceasta este o 
condiție de bază pentru îndeplini
rea sarcinilor dezvoltării economiei 
naționale.

MESAJ. Adresind Parlamentului 
un mesaj cu prilejul celei de-a 39-a 
aniversări a Zilei independenței, 
președintele Indoneziei, Suharto, a 
relevat succesele obținute in dez
voltarea economică Și socială a 
țării. El a subliniat progresele re
alizate îndeosebi in industriile tex
tilă, electronică, a cimentului și fo
restieră. ritmul mediu anual al 
dezvoltării industriale fiind in ulti
mii cinci ani de 8,9 la sută. Re- 
ferindu-se la unele probleme ale 
activității politice pe plan extern 
a Indoneziei, președintele Suharto 
a declarat că țara sa năzuiește spre 
o ordine internațională care să se 
bazeze pe independență, pe echitate 
și pe o pace trainică.

SITUAȚIA DIN URUGUAY. Gu
vernul militar Uruguayan a apro
bat un act institutional, care va 
avea valoare legală nină la adop
tarea unei noi constituții, regru- 
pi.rid un ansamblu de proiecte de 
reformă a Cartei fundamentale a 
tării. Reformele constitutionale a- 
nuntate se referă la subordonarea

CONSILIUL DE SECURITATE I 
AL O.N.U. a început, la cererea I 
grupului țărilor arabe, dezbaterile 
asupra simulacrului de reforme con
stituționale din Africa de Sud, me
nit să disimuleze discriminările ra
siale, să sporească inegalitățile ra
siale.

NAVA COSMICĂ AUTOMATA 
DE TRANSPORT „PROGRESS-23" 
s-a cuplat, in spațiu, la 16 august, 
cu complexul orbital pilotat „Sa- 
liut-7" — „Soiitz T-ll", relatează 
agenția T.A.S.S. Apropierea și \ cu
plarea au fost realizate cu ajutorul 
aparatelor automate de bord, sub 
controlul Centrului de dirijare a 
zborului și. al echipajului comple
xului spațial, format din cosmonau
ta Kizim, Soloviov și Atikov.

REPRESIUNI ANTIDEMOCRA
TICE. în cursul ciocnirilor care au 
avut loc. la Santiago de Chile, 
intre participantii la o demonstra
ție pentru revenirea tării la uni re
gim civil democratic si forțele! de 
politie, care au făcut uz de gloan
țe de cauciuc si gaze lacrimogene, 
o persoană a fost ucisă.

Au WECfflE TOMMiM IE POLITICII EXTERNE PBBMOWflTE BE WM MM. OE PBESEDBMTEIE Mtf CtAOgSfli29. Principialitate și consecvență neabătută în promovarea cauzei 
libertății și independenței tuturor popoarelor

Am acționat și vom acționa neabătut pentru a ne aduce con
tribuția pe plan internațional la realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, la respectarea dreptului popoarelor de a fi stăpine pe 
destinele lor, de a-și făuri viața în mod independent, așa cum o 
doresc ele, fără nici un amestec din afară.

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile, cind Întregul nos

tru popor, strîns unit in jurul parti
dului, al secretarului sau general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sărbă
torește împlinirea a patru decenii de 
la actul istoric de la 23 August 1944, 
evocăm cu firească- mindrie faptul 
că revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă a deschis posibilitatea afirmării 
demne și libere a națiunii române în 
rindul celorlalte națiuni ale lumii, 
înfăptuind victorios revoluția de eli
berare. poporul român și-a manifes
tat. totodată, din plin atașamentul 
față de lupta pentru libertatea și 
independența tuturor popoarelor. în
săși experiența istorică, faptul că a 
avut, atit de suferit de pe urma asu
pririi străine, că a trebuit să dea 
grele jertfe de singe pentru apărarea 
ființei naționale, a sensibilizat po
porul nostru, făcîndu-1 deosebit de 
receptiv la cauza independenței, pe 
care o prețuiește ca pe lumina ochi
lor și se solidarizează cu ea fără 
echivoc.

Atașamentul României socialiste la 
această nobilă cauză se datorește fap
tului că la cirma destinelor noastre 
se află Partidul Comunist Român, 
care are ca misiune istorică con
struirea unei societăți noi, bazate pe 
libertatea tuturor membrilor ei. Or, 
înfăptuind pe plan intern libertatea 
și egalitatea intre membrii societății, 
pe plan extern opțiunea partidului si 

z statului nostru nu putea fi decit 
aceea in favoarea eliberării de ex
ploatare și asuprire a tuturor națiu

nilor. Iată de ce, solidaritatea mili
tantă cu cauza libertății și indepen
denței popoarelor de pretutindeni in 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului. neocolonialismului și 
rasismului, a oricăror forme de do
minație și asuprire a fost și este ima 
din orientările fundamentale ale po- 
liticji externe a României socialiste.

Contribuție esențială la 
promovarea libertății și pro
gresului popoarelor, Sub 
impulsul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. România socialis
tă a adus și aduce, prin întreaga sa 
politică externă, o însemnată și larg 
prețuită contribuție la eforturile 
pentru clădirea unei lumi a libertății 
și dreptății. Istoria va consemna, 
fără indoială, aportul esențial al 
secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, la fundamenta
rea conceptului privind dreptul sacru, 
imprescriptibil și intangibil al fie
cărui popor de a decide liber asupra 
căilor și modalităților dezvoltării 
economice și sociale, de a promova 
o politică externă conformă cu pro
priile interese. Și se poate afirma 
cu toată convingerea că nu a exis
tat cauză dreaptă. nu a existat 
popor angajat in lupta pentru dobin- 
direa libertății naționale care să nu 
se fi bucurat de sprijinul activ și 
multilateral al țării noastre. După 
cum. ori de cite ori unui popor i-au 
fost încălcate suveranitatea și inde

pendența. România s-a situat fără 
ezitare, in apărarea poporului res
pectiv, cerind cu toată tăria să i se 
respecte acestuia dreptul sacru la 
integritate și neatirnare.

Expresii din cele mai elocvente ale 
solidarității țării noastre cu lupta 
pentru libertate și'suveranitate, pen
tru afirmarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotări singur soarta 
le-au constituit istoricele itinerare ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări din Africa, Asia, Orientul 
Mijlociu și America Latină, ca și 
numeroasele întilniri avute la Bucu
rești cu șefi de stat și guvern din 
practic toate țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare. 
Manifestările de înaltă stimă și con
siderație cu care șeful statului român 
a fost înconjurat in cursul tuturor 
vizitelor efectuate reprezintă tot 
atitea recunoașteri profund semnifi
cative ale meritelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în apărarea liber
tății și independenței popoarelor.

Așa cum o atestă realitățile lumii 
de azi. chiar și după dobindirea 
neatirnării politice și formarea state
lor proprii, ideea independentei na
ționale se dovedește un puternic ge
nerator de energii in conștiința po
poarelor. dornice să se dezvolte 
nestingherit pe calea progresului 
multilateral. Este meritul incontesta
bil al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi formulat teza de mare în
semnătate teoretică și practică despre 
rolul dinamic al națiunii, in sensul 

că națiunea, departe de a-și fi în
cheiat funcția istorică, reprezintă și 
va reprezenta incă multă vreme un 
factor cu mare putere mobilizatoare 
în lupta pentru progres și pace, care 
se poate manifesta ca atare tocmai 
și numai în condițiile' independenței. 
Acest factor iși etalează valențele in 
noile state independente, însuflețind 
popoarele respective in lupta și 
munca pentru consolidarea indepen
denței politice prin neatirnare econo
mică, pentru stăpinirea resurselor 
naționale și utilizarea lor în propriul 
interes, pentru înlăturarea grelei 
moșteniri din perioada colonială prin 
înfăptuirea unor proiecte de dezvol
tare multilaterală. Chiar și în țările 
unde neatirnarea a fost dobindită mai 
de mult, ideea independenței națio
nale reprezintă un puternic factor 
mobilizator in respingerea oricăror 
tentative de știrbire, pe plan politic 
sau economic, a acestei cuceriri isto
rice, in repudierea oricărui amestec 
străin.

Apărătoare fermă și consecventă a 
ideii de independență, țara, noastră 
a urmărit cu adincă simpatic și și-a 
manifestat sprijinul concret față de 
lupta de eliberare națională, pentru 
libertate și independență a popoare
lor aflate timp de secole sub domi
nație colonială De fiecare dată cind 
un popor s-a angajat , pe calea luptei 
pentru neatirnare. Partidul Comunist 
Român. România socialistă. înfăp
tuind politica formulată de secretarul 
general al partidului. președintele 
Republicii, și-au manifestat solidari
tatea militantă și sprijinul pe multi
ple planuri — material și moral, po
litic și diplomatic — acționind cu 
neslăbită energie în sprijinul mișcă
rilor de eliberare de pretutindeni. 
Una din mărturiile profund semni
ficative în acest sens este faptul că 
printre primele recunoașteri interna
ționale ale legitimității mișcărilor de 
eliberare națională din diferite re
giuni ale globului se numără docu
mente semnate cu conducătorii aces
tor mișcări de președintele Nicolae 

Ceaușescu. După cum. imediat ce 
lupta acestor mișcări a triumfat, 
partidul și statul nostru au salutat 
cu bucurie nașterea fiecărui nou stat 
suveran, stabilind și dezvoltind cu 
ele raporturi bilaterale de prietenie 
și largă conlucrare.

Model de relații priete
nești, echitabile. Ca 0 expresie 
a solidarității militante cu tinerele 
state, confruntate cu mari greutăți 
moștenite de la colonialism. Româ
nia a desfășurat și desfășoară, așa 
cum se știe, o activitate neobosită in 
cadrul O.N.U. și altor foruri interna
ționale pentru generalizarea la scară 
mondială a principiilor noi. demo
cratice de relații. Nu o dată, condu
cători politici din statele respective 
au ținut să sublinieze valoarea de 
exemplu pe care o au raporturile 
dintre România și țările lor. faptul 
că aceste raporturi se disting întot
deauna prin grija de a nu se aduce 
nici o atingere principiilor indepen
dentei și suveranității naționale, 
neamestecului în' treburile interne, 
prin respectarea strictă a dreptului 
fiecărui popor de a-și alege orindui- 
rea, de a fi stăpîn pe propriile 
destine.

în același timp, țara noastră pro
movează o colaborare mereu mai 
largă și diversificată cu statele anga
jate în lupta ■ pentru consolidarea 
independenței. O dovadă vie în acest 
sens o constituie numeroasele obiec
tive economice construite în comun, 
îndeosebi în ultimii douăzeci de ani, 
pentru crearea și dezvoltarea unei 
industrii proprii, ca mijloc de întă
rire a independenței acestor țări. 
Sint roade ale unor relații noi de co
laborare intre state libere și egale in 
drepturi, de întrajutorare în lupta 
comună pentru accelerarea progresu
lui fiecărei națiuni, pentru lichidarea 
vechilor raporturi bazate pe inechi
tate. pe dominația celor puternici 
asupra celor slabi, pentru înlăturarea 

ultimelor vestigii ale asupririi co
loniale.

Eradicarea politicii de 
dominație — imperativ major. 
Militînd pentru lichidarea totală și 
definitivă a colonialismului, Româ
nia, președintele ei consideră că a- 
cest obiectiv nu poate fi redus la 
înlăturarea structurilor politice de 
subordonare față de fostele metropo
le, ci se cere, totodată, să fie eradi
cate însuși modul de gîndire de tip 
colonialist, mentalitățile de domina
ție și dictat. După cum țara noastră 
se situează pe o poziție fermă împo
triva politicii zonelor de influență, 
dat fiind că ele nu reprezintă altceva 
decit încercarea de a perpetua îm
părțirea lumii intre citeva țări pu
ternice, dominante și țări subordo
nate lor. Așa cum o arată faptele, in 
numeroase cazuri fostele metropole 
recurg la practici de subminare a su
veranității politice prin impunerea 
unor raporturi de dependentă econo
mică. menite să permanentizeze le
găturile de exploatare și dominație, 
ca și de altă natură, inclusiv prin 
activitatea desfășurată de societățile 
multinaționale. La aceasta se adaugă 
manevrele insistente de atragere sau 
menținere a noilor state în orbita 
vechilor puteri coloniale, cu ajutorul 
sistemelor de alianțe militare și al 
antrenării lor tot mai intense in cursa 
înarmărilor. Iată de ce România con
sideră abolirea definitivă a politicii 
imperialiste de dominație și dictat, 
respectarea strictă a independenței 
tuturor națiunilor drept un imperativ 
absolut al destinderii și păcii. în 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a României socialiste. Pla
neta noastră va deveni cu adevărat 
o planetă a păcii și bunei conviețuiri 
între toate națiunile cind respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și orin- 
dui viața așa cum dorește se va im
pune ca o practică universală, cind 
nu va exista nici o abatere de la 

această cerință fundamentală de 
conduită in raporturile internațio
nale.

Totodată. în concepția, tării noas
tre, eliminarea definitivă a vechii 
politici, a practicilor și mentalităților 
imperialiste, colonialiste și neocoio- 
nialiste este in strinsă legătură cu 
făurirea unei noi ordini economice 
și politice mondiale. Ea este menită 
să ducă la lichidarea decalajelor, a 
împărțirii omenirii în săraci și bogați, 
să asigure recuperarea deplină a bo
gățiilor naționale ale tinerelor state 
și folosirea lor in interesul propriei 
dezvoltări, accesul lor nestinjenit ' la 
cuceririle științei și tehnicii moder
ne. să creeze cadrul pentru progresul 
economic și social mai rapid al po
poarelor rămase in urmă, pe baza 
priorității efortului propriu al aces
tor popoare și a unei largi colaborări 
internaționale.

Prin întreaga sa politică externă. 
România a adus și aduce o contribu
ție substanțială la afirmarea pe plan 
mondial a independenței naționale ca 
principiu fundamental de relații in
terstatale. Pronunțindu-se ferm pen
tru respectarea lui riguroasă, de 
către toți și față de toți. România 
socialistă subliniază, în același timp, 
importanta hotăritoare pe care o are 
pentru succesul luptei pentru liber
tate și independentă unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, pe plan 
intern și internațional, ca o condiție 
indispensabilă a împlinirii aspirații
lor naționale, a dezvoltării de sine 
stătătoare, a progresului cconomico- 
social.

Politica românească de promovare 
statornică a cauzei independenței și 
suveranității naționale este in con
sens cu aspirațiile poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor, cu marile 
procese innoitoare ale lumii contem
porane și tocmai de aceea ea se 
bucură de autoritate și se afirmă ca 
un factor pozitiv al vieții internațio
nale contemporane.

Vasile OROS
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