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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să încep prin a 
vă adresa dumneavoastră, parti- 
cipanților la această mare adu
nare populară, tuturor locui
torilor capitalei României socia
liste, întregului popor, forțelor 
noastre armate, un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al Partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste Români a. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Solemnitatea acordării gradu
lui de ofițer noii promoții de 
absolvenți ai școlilor militare 
se îmbină cu marea manifestare 
populară consacrată aniversă
rii a 150 de ani de la istorica 
mișcare revoluționară națională 
și socială condusă de Tudor 
Vladimirescu. Manifes4area de 
astăzi capătă o semnificație 
deosebită prin faptul că are 
loc în ajunul celei de-a 27-a 
sărbătoriri a victoriei insurec
ției naționale antifasciste ar
mate care a dus la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul 
fascist, la participarea, cu toate 
forțele, a României, alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale coaliției antihitleriste, 
ir. lupta împotriva fascismului. 
(Aplauze puternice).

Doresc, în fața acestei adu
nări populare, să felicit din toa
tă inima noua promoție de ofi
țeri ai forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România și 
să le urez cele mai mări suc
cese in activitatea lor consa
crată ridicării continue a pre
gătirii de luptă și politice a ar
matei noastre, apărării cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui român, întăririi 
de apărare a patriei 
cicliste. (Aplauze 
urale).

capacității 
noastre so- 
prelungite,

Dragi tovarăși.

Poporul român sărbătorește 
cu o amploare deosebită marea 
mișcare revoluționară națională 
șl socială de acum 150 de ani. 
Este cunoscut că partidul și. 
poporul nostru aniversează toa
te momentele de seamă din tre
cutul de luptă și de muncă al 
poporului nostru, celebrează cu 
venerație toate paginile de glo
rie și eroism înscrise de-a lun
gul istoriei de masele populare 
din țara noastră, în apărarea 
gliei strămoșești, în bătăliile 
pentru libertate, demnitate na
țională și o viață mai bună. 
(Vii aplauze). Dezvoltarea Ro
mâniei este rezultatul luptelor 
de veacuri duse de cele mai 
înaintate forțe ale societății, de 
clasa muncitoare, țărănime, in
telectualitate, de toți oamenii 
muncii fără deosebire de na
ționalitate, istoria patriei noas
tre fiind însăși istoria luptelor 
de eliberare națională și socială 
ale poporului, a luptei revolu
ționare a clasei muncitoare, a 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze îndelungate).

După cum se știe, marea 
mișcare revoluționară din 1821 
marchează un ’ momeht de co-

titură în istoria luptelor po
porului nostru împotriva domi
nației imperiului otoman, pen
tru cucerirea independenței na
ționale, pentru dreptate socială. 
Deși această mișcare nu a ieșit 
victorioasă, ea a reușit însă să 
zdruncine puternic vechea o- 
rinduire, vestind marile trans
formări revoluționare care au 
culminat cu revoluția burghezo- 
democrată din 1848 și cu uni
rea Principatelor Române în 
1859, cu formarea statului nos
tru național — moment epocal 
în istoria poporului român —, 
care s-a afirmat în lume ca 
un popor dornic să contribuie 
la cauza civilizației, dornic să 
trăiască liber și independent. 
(Aplauze).

Este adevărat că a trebuit să 
treacă încă decenii de lupte 
grele sociale și naționale pînă 
cînd poporul român, sub con
ducerea comuniștilor, a scutu
rat pentru totdeauna atît jugul 
asupririi străine imperialiste, cît 
și jugul moșierilor și capitaliș
tilor proprii, și-a luat desti
nele în propriile sale mîini și 
a pășit la făurirea noii orîn- 
duiri sociale, la făurirea socia
lismului. (Aplauze puternice).

In cartea de aur a națiunii 
noastre va rămîne veșnic în
scrisă, alături de celelalte lupte 
revoluționare, marea mișcare re
voluționară de acum 150 de ani, 
condusă de Tudor Vladimires- 
cu. Ne plecăm cu adîncă sme
renie și cinstim memoria celor 
care au condus această mare 
bătălie, a luptătorilor de la 
1821 care s-au ridicat cu hotă
rîre în numele idealurilor sacre 
ale poporului nostru. Poporul 
român va păstra întotdeauna 
în amintirea sa pe înaintașii 
săi progresiști, pe revoluționari, 
pe toți cei care au contribuit 
la dezvoltarea națiunii noastre, 
la crearea României moderne, 
la împlinirea aspirațiilor de li
bertate și progres ale întregului 
nostru popor. (Aplauze prelun
gite).

Dragi tovarăși,

Peste cîteva zile vom sărbă
tori 27 de ani de la eliberarea 
României de sub jugul fascist. 
După cum se știe, insurecției 
națională antifascistă armată a 
avut loc în condiții interne și 
internaționale favorabile. In 
țară masele largi populare se 
ridicau cu hotărîre împotriva 
dictaturii militaro-fasciste; for
țele democratice, patriotice, se 
uneau, în jurul clasei muncitoa
re, într-o largă coaliție în care 
Partidul Comunist Român avea 
un rol de frunte. In același 
timp, pe front mașina de răz
boi fascistă primea lovituri tot 
mai puternice din partea glo
rioasei Armate Sovietice — care 
a dus greul războiului și a dat 
cele mai mari jertfe în lupta 
împotriva hitlerismului — din 
partea armatelor celorlalte țări 
ale coaliției antihitleriste, cît și 
din partea mișcărilor de parti
zani, a forțelor revoluționare 
patriotice care se ridicau pre
tutindeni la luptă pentru în- 
frîngerea fascismului, pentru e-

liberarea țărilor lor de sub do
minația hitleristă. (Aplauze pu
ternice).

După cum este cunoscut, o 
dată cu victoria insurecției na
ționale antifasciste armate, în
treaga armată română, între
gul nostru popor s-a alăturat 
Uniunii Sovietice, Armatei Ro
șii, coaliției antihitleriste și a 
dus lupte grele pentru elibera
rea definitivă a întregului te
ritoriu al țării, continuînd apoi 
să lupte pe teritoriul Ungariei 
și Cehoslovaciei, pentru elibe
rarea acestor țări de sub domi
nația hitleristă, pînă la victo
ria finală asupra Germaniei 
fasciste. In felul acesta, armata 
română, poporul nostru și-au 
înscris pentru totdeauna nu
mele în marea epopee antifas
cistă, și-au adus contribuția de 
sînge la eliberarea popoarelor 
de sub robia hitleristă, la sal
varea civilizației umane, grav 
periclitată de dominația, fas
cismului, la cauza progresului, 
libertății popoarelor și păcii în 
lume. (Aplauze puternice, pre
lungite). Victoria insurecției na
ționale antifasciste armate, lupta 
eroică a armatei române, a în
tregului popor, alături de ar
matele sovietice, pentru înfrân
gerea fascismului reprezintă 
unul din cole mai glorioase ca
pitole ale istoriei patriei noas
tre, un moment crucial în dez
voltarea României.

In conștiința poporului nos
tru va rămîne neștearsă recu
noștința față de comuniștii și 
antifasciștii, față de toți pa- 
trioții care au luptat cu neîn
fricare, jentfindu-și chiar viața 
pentru eliberarea țării de 
sub dominația fascistă, pen
tru înfrîngerea hitlerismului, 
pentru deschiderea drumului 
României spre progres și socia
lism. (Aplauze puternice). în
tregul popor prețuiește în mod 
deosebit vitejia ostașilor români 
care au participat la această 
grandioasă bătălie, aduce un 
pios omagiu zecilor și zecilor 
de mii de militari căzuți pe 
cîmpul de luptă împotriva fas
cismului, pentru ca România că 
fie liberă, pentru ca poporul 
român să-și construiască o via
ță fericită.

■Poporul român va păstra 
veșnic recunoștință față de Ar
mata Sovietică, față de eroicii 
ei ostași, care și-au vărsat sîn- 
gele pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru înfrîngerea de
finitivă a Germaniei fasciste, 
pentru libertatea popoarelor. 
(Vii aplauze). Cinstim, de ase
menea, memoria luptătorilor din 
trupele armatelor aliate, care 
au contribuit la victoria asu
pra Germaniei fasciste. Poporul 
român acordă o înaltă cinstire 
luptei milioanelor de partici
pant la marea rezistență anti
fascistă, de pretutindeni, tutu
ror acelora care și-au închinat 
viața cauzei libertății popoare
lor lor, lichidării asupririi străi
ne, scuturării jugului domina
ției fasciste, înfăptuirii idea
lurilor de dreptate socială ale

lul 23
, condus

a] co
să tri- 
de ani, 
armate

Platoul din fața Monumen
tului eroilor patriei din 
București a fost, vineri, 20 
august, locul de desfășurare 
a unei grandioase adunări 
populare, organizată cu pri
lejul împlinirii a 150 de ani 
de la mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimi
rescu și a festivității absol
virii Academiei Militare și 
înălțării la gradul de locote
nent a absolvenților școlilor 
militare de ofițeri activi.

Adunarea consacrată miș
cării de la 1821 încununează, 
ca un suprem omagiu, nume
roasele manifestări care au 
avut loc în întreaga țară, prin 
care oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, întregul nostru 
popor, constructor al socialis
mului, și-au exprimat recu
noștința și prețuirea față de 
patrioții care, acum un veac 
și jumătate, s-au ridicat la 
luptă pentru neatîrnarea pă- 
mîntului românesc, pentru 
libertate națională și socială.

La poalele dealului Cotro- 
cenilor s-au adunat, în aceas
tă luminoasă și solemnă zi 
de vară din ajunul 
August, cînd poporul, 
de gloriosul partid 
muniștilor, a făcut 
umfe, în urmă cu 27 
victoria insurecției’
antifasciste, peste 100 000 de 
cetățeni.

Privirile cu greu pot cu
prinde imensitatea- mulțimii 
care* tălăzuie pină dincolo de 
podul Cotrocenilor, pe stră
zile din preajmă. Pină și bal
coanele clădirilor s-au trans
format în adevărate amfi
teatre. Sînt aici muncitori de 
la marile uzine ale Capitalei, 
tineri, femei, elevi ai școli
lor profesionale. In rîndurile 
impresionantului șuvoi ome
nesc se află numeroși cerce
tători științifici, proiectanți și 
arhitecți, cadre didactice din 
învățămîntul de toate gradele, 
membri ai Uniunilor de cre
ație, salariați din instituțiile 
Capitalei, gospodine și pen
sionari, studenți și elevi. In 
uriașa frescă vie a adunării 
populației bucureștene, se 
impun rîndurile compacte 
ale gărzilor muncitorești, braț 
înarmat al poporului pentru 
apărarea cuceririlor sale re
voluționare, ale detașamente
lor de tineri, în frumoase u- 
niforme albastre, care se pre
gătesc pentru apărarea pa
triei.

Sint prezenți absolvenții A- 
cademiei militare și ai șco
lilor militare de ofițeri ac
tivi, care trăiesc momentul 
deosebit ai înălțării la gra
dul de locotenent sub sem
nul evocării mișcării de la 
1821 și a aniversării eliberării 
patriei de sub jugul fascist; 
sub semnul marilor victorii 
pe care le-am dobîndit, sub 
conducerea partidului, în fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Și dacă adăugăm la ima
ginea aceasta adînc grăitoare tul. 
faptul că prin intermediul 
transmisiilor la radio și te

leviziune-, țara întreagă a ur
mărit desfășurarea grandi
oasei manifestații populare se 
poate spune că toți cetățenii 
României socialiste au fost 
prezenți la aceste momente 
dc intensă și emoționantă e- 
vocare a istoriei și a prezen
tului nostru socialist.

Platoul din fața Monumen
tului eroilor patriei este îm
podobit sărbătorește. Pe mari 
panouri sînt înscrise datele 
festive „1821—1971". Drapele 
roșii și tricolore unduiesc sub 
cerul dimineții de august. 
Deasupra mulțimii, nenumă
rate pancarte, pe care se 
poate citi : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte 
cu secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie Republica 
Socialistă România11, „Trăias
că unitatea mișcării comunis
te ~Și muncitorești, a tuturor 
forțelor democratice și anti- 
imperialiste*1.

Uriașa mulțime face o pri
mire entuziastă conducători
lor de partid și de stat. Zeci 
și zeci de mii de glasuri 
scandează la unison, minute 
în șir „Ceaușescu-P.C.R.“, 
expresie vibrantă a dragos
tei și încrederii în Partidul 
Comunist Român, în condu
cătorul încercat al partidu
lui și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
unității de monolit dintre 
partid și popor.

in tnouna oncială iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa, Ele
na Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constantmescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu. 
De asemenea, în tribuna ofi
cială se află membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, 
generali activi și în rezervă, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noas
tră, reprezentanți ai Consili
ilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și ger
mană.

Detașamentele absolvenților 
Academiei Militare și ai șco
lilor militare de ofițeri acti
vi aflate pe platou, dau o- 
norul comandantului suprem 
al forțelor noastre armate. 
General de armată Ion Tuto- 
veanu, comandantul Acade
miei Militare, prezintă rapor-

ee»i onorează 
pe minerii 
petrileni

© Minerii exploatării carbo
nifere de la Petrila întîmpină 
ziua de 23. August cu un plus 
de 7 700 de tone de cărbune 
extrase peste plan de la înce
putul anului. Brigăzile conduse 
de Dumitru Oană, loan Vasile, 
Vasile Avarvarei (de la secto
rul I), Șandor Opra, Gheorghe 
Rotaru (sectorul II), Iosif Hușa- 
nu, Mihai Rusu (sectorul III), 
Eugen Voicu (sectorul IV) se 
numără printre acelea, ’care 
prin rezultatele lor au întregit 
buchetul realizărilor închinate 
de petrileni sărbătorii Eliberării. 
Alcătuind un clasament al ce
lor mai bune seotoarc de la ex
ploatarea petrileană, remarcăm 
poziția fruntașă a sectorului II 
cu o depășire de 4 423 tone. 
Buna organizare a locurilor de 
muncă, promovarea unor idei 
novatoare în tehnica de exploa
tare a zăcămîntului au permis 
sectoarelor I și II clasarea în 
imediata apropiere a ortacilor 
de pe primul loc cu un sur
plus la cantitatea' de cărbune 
extrasă de 3 028 tone, respec
tiv, 3 314 tone.

@ Lucrările de lărgire a o- 
rizonturilor din adîncurile mi
nei Petrila, au cunoscut un ritm 
mulțumitor datorită sporirii 
preocupărilor pentru creșterea 
vitezei de avansare. In acest 
fel. în 7 luni și jumătate a fost 
posibilă o depășire cu 5 463 mc 
la lucrările de investiții, ceea 
ce îpseamnă. depășirea planului 
valoric cu 481 000 iei. Nu pu
tem încheia acest capitol care 
onorează colectivul E. M. Pe
trila fără a cita brigăzile care 
au contribuit substanțial la sta
bilirea rezultatelor amintite i 
Petru Tătaru, Alexandru Mol
dovan (sectorul XI) și Iosif Mol
dovan (sectorul V).

In aceste zile, care premerg 
glorioasei aniversări a Elibe
rării, colectivul harnic al 
U.U.M. Petroșani și-a concen
trat,. în special, atenția pe fa
bricarea Și livrarea în termen 
a pieselor dc schimb necesare 
reparațiilor și intervențiilor 
din unitățile miniere. Dc a- . 
se menea,. s-a vădit preocupa-, (luetici marfă prezintă o rea- 
•re pentru. executarea cores
punzătoare a’ rezervorului de 
750 mc — aflat în fază 1e 
finalizare — din cadrul Fa
bricii de brichete Corcești. 
Pentru același obiectiv s-a 
realizat și jgheabul de co
lectare a bitumului, care a 
fost confecționat la secția

construcții a uzinei, fiind în 
curs de montare de către sec
ția reparații mecanice.

Și acum, cîteva din rezul
tatele de bilanț cu care se 
mândresc oamenii capabili ai 
U.U.M.P. : raportîndu-nc la 
perioada scursă de la înce
putul anului, valoarea pro-

lizarc in proporție de 105 la 
sută, iar productivitatea mun
cii de 101,58 la sută.

E un meritoriu bilanț, la 
care o contribuție de seamă 
au avut-o secțiile turnătorie, 
F.S.H. Vulcan, construcții și 
mecanică.

(Continuare in pag. a 3-a)

SOSIREA ÎN CAPITALA
A UNEI DELEGAȚII 

A PARTIDULUI COMUNIST
DIN JAPONIA

Vineri, a sosit la București 
o delegație a Partidului Co
munist din Japonia condusă 
de tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, care, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
va face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte to
varășii Tomio Nishizawa, mem
bru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda, membru al Pre*

zidiului C.C. al P.C.J., Eizo Ko
bayashi, membru supleant 
al C.C. al P.C.J., Hiroshi Kiku- 
nami, activist la Secția Inter
națională a C.C. al P.C.J.

La sosire, Ia aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului

Permanent, secretar a] C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, memuru 
supleant* al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Alexandru Sencovici, membru 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef ae 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați pe aeroport auallați au făcut
membrilor delegației o caldă 
primire. Un grup de pionieri 
le-a oferit flori,

(Continuare în pag. a 4-a)

Ca urmare a muncii pline 
de abnegație- a filatorilor, bo
binatoarelor, răsucitoarelor, co
lectivul F.F.A. ..Viscoza." Lupeni 
a obținut în primele 7 luni ale 

. acestui an realizări demne de 
consemnat : producția marfă a 
fost realizată în proporție de 
101,9 la sută, producția globală 
— 101,7 la sută; peste/ 80 mii 
de lei depășire la producția 
marfă vîndută și încasată; pro
ductivitatea muncii planificată 
a fost depășită cu 1,8 la sută, 
iar calitatea firului a fost îm
bunătățită cu 0,3 procente (71,2 
la sută călit. A — realizat, 
față de 70,9 la sută cît era pla
nificat pe primele 7 luni). Eco
nomiile la prețul de cost, obți
nute în această perioadă, se 
ridică la 146 mii de lei, iar la 
normele de consum de peste 
'22 mii lei.

Secția finisaj, se poate 
dri cu bobinatoarele

mîn-
Eva

Pffaifer și Ileana Suciu care 
își realizează zilnic planul în 
proporție de peste 110 la sută. 
Dintre răsucitoare se remarcă 
în mod deosebit 1 linca Alexan
dru, Adolfina Ghiciudeănu, Ana 
Galben, Ana Banță și multe 
altele care, pe lîngă faptul că 
dau zeci de kilograme de fire 
peste plan, nu neglijează nici 
calitatea produselor.

Filatorii Ioan Tomescu, Gheor
ghe Brăgaru, Mihai Ferencz, 
Ștefan Gașpar, muncitoarele de 
la secția de spălat bobine, Sa
bina Pop. Paulina Lilă, Joița 
Kato. Parasehiva Lixandru, cen
tra torii Gheorghe Ilinca și Carol 
Szitko completează panoul frun
tașilor acestui 
din Lupeni, a 
tate în succese 
și de această

harnic colectiv 
cărui continui- 
este confirmau 
dată.

M. BLENDEA

Lucrări avansate
Unul dintre, obiectivele cu

prinse în sfera de activitate a 
colectivului de muncă al Șan
tierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. l-a constituit comple
xul administrativ de la E. M. 
Livezeni, unde au rămas 
de remediat și autorizat o se
rie de luorări impuse de 
I.S.C.I.R. Sibiu. Aceste inter
venții privesc centrala termică

și rețelele aferente ei, după care 
importantul obiectiv va putea 
fi pus în funcțiune.

In augustul rodnic, oamenii 
harnici ai lotului Livezeni. de 
fapt fruntaș pe șantier, au fă
cut să avanseze substanțial lu
crările la complexul adminis
trativ al E. M. Livezeni, pre
cum și de la instalația de sor- 
tare-însilozare de aici.

IMSWtCW NAȚIONALA
moment culminant al luptei

In cartea de aur a tradițiilor 
sale revoluționare, poporul nos
tru, în frunte cu comuniștii, a 
înscris numeroase pagini de e- 
roism și abnegație în lupta pen
tru libertatea și independența 
României. Momentul culminant 
al acestei lupte îl reprezintă 
insurecția națională antifascistă 
armată din august 1944^ care a 
marcat începutul revoluției 
populare, a deschis calea elibe
rării depline, naționale și socia
le, a poporului român, calea 
transformării revoluționare a 
societății noastre.

Inițiată și condusă de P.C.R. 
care a unit cele mai largi forțe 
democratice și patriotice, insu
recția națională antifascistă a 
fost rezultatul cerințelor obiec
tive ale dezvoltării României, 
avînd rădăcini puternic anco
rate în situația social-economi- 
că și politică a țării, în lupta 
poporului pentru salvgardarea 
ființei sale naționale, pentru a- 
părarea intereselor 6ale vitale.

In anii de dictatură militară 
fascistă, alături de vechile con
tradicții social-politice, care se 
ascuțiseră la maxim, au apă
rut altele noi. Războiul antiso- 
vietic, dominația Reichului na
zist, jaful cotropitorilor au ac
centuat starea de mizerie, foa
mete și sărăcie, au semănat ja
lea și doliul aproape în fie
care familie de oameni ai mun
cii. Cu prețul foametei, al bo
lilor, al numeroaselor victime în 
rândul celor ce muncesc, mono
polurile storceau profituri con
siderabile. Numai în anul 1942, 
de pildă, capitaliștii și-au în
sușit în mod gratuit 75 la sută 
din valoarea nou produsă, față 
de 25 la sută cit a revenit ce
lor ce-au produs bunurile ma
teriale. Intr-o situație asemănă
toare se aflau și oamenii mun
cii de la sate. Povara impozi
telor, a rechizițiilor forțate de 
produse, mobilizările pentru 
front și la muncă pe pămîntui 
moșierilor apăsau greu pe spi-

de eliberare
narea maselor largi țărănești, 
accelerînd procesul de ruinare 
a acestora.

In anii grei ai cruntei ex
ploatări, în vremea de tristă 
amintire a cotropirii hitleriste, 
cînd țara ne-a fost ciuntită și 
vă'păile războiului ucigător au 
cuprins pămîntui patriei, parti
dul a însuflețit poporul unind 
în jurul său forțele revoluționa
re îndrumîndu-le cu temeritate 
și pricepere pe făgașul atot
cuprinzătoarei chemări de con
struire a noii societăți.

Răspunzînd intereselor supre
me ale țării, dînd curs chemă
rii P.C.R., întreaga armată ro
mână a întors armele împo
triva Germaniei naziste, a spri
jinitorilor ei. Dînd dovadă de 
neînfricare în fața dușmanului.

I. CORCOZ
Locotenent colonel

(Continuare in pag. a 4-a)

In Editura Politică a apărut 
volumul:

NICOLAE CEAUSESCU
Biografie și texte selectate

Autor — MICHEb P. HAMELET 
Traducere din limba franceză

La cererea unor colective din întreprinderi și 
instituții, a unui mare număr de oameni ai 
muncii, conducerea partidului și statului a ho- 
tărît ca parada militară și demonstrația oame
nilor muncii închinate celei de-a XXVII-a ani
versări a eliberării României de sub jugul fas
cist să aibă loc duminică, 22 august, atît în 
București cît și în întreaga țară. Astfel, zilele 
de luni 23 și marți 24 august vor fi nelucră
toare, asigurîndu-se cetățenilor condiții mai 
bune pentru odihnă și recreiere.
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I O vatră
| de vise-lumină
| O vatră de vise lumină, ,

ISoare-ncălzind în reci timpuri, 
Ca un copac al vieții, perpetuu. 
Rodește-n noi, clarc-anotimpuri.

IDe viață celulă, nucleul
Sensibil, ochean peste timpuri,

| Ne-aduse aproape, din bezne,

| Vii dc-mpliniri și anotimpuri.

I Partidul e-n luptă, stindardul,
' Rachetă-ideal, sfărmind timpuri,
j Cinci stele-| fixează-n istorii,

f Cinci deccnale-anotimpuri.
i Irimie STHAUȚ

A fi in rădăcini și-a fi-n văzduh
A fi acasă și a fi in aripi
A fi-n izvor și-abia cuprins de mare
A fi-n silabă și-a vibra in cintec,
A luneca în sevă și-a tremura in floare
A dăinui-n copil și-n muntele înalt 
Cu sceptrul cel de piatră atît de năpraznic 
Pentru tot ce ne-amenință firea...
A fi-n țărîna albită de oase 
Ca și in veșnica flacără suitoare — 
E rostu-n care m-a crescut partidul.

Traian MORAR

| < "o

țara 
în adîncuri
Bătrinele așezări mă cheamă-n vatră iar. 
Să sap ca să dezgrop trecutele vieți.
Pe oalele de lut mai stau urme de geți 
Ce capul nu-și plecau la margini de hotar.

Din cioburile scoase istoria învăț, 
Chiar de lipsesc inscripții pe oalele de lut; 
Luptînd pentru hotar nicicînd nu s-au temut 
Și pe grumazul lor nu-i urmă de Juvăț.

Și legăminte fac cu goalcle-oseminte. 
Ca oasele să-mi pun spre nouă temelie. 
Să le unesc cu ei să apărăm o glie.
Să știe lumea-ntreagă că nu-s simple cuvinte.

CINTEC
Ne-ai ridicat spre soare frunțile,
Către zare ne-ai aruncat punțile
In ferestrele tulburi ai adus zorile
Lingă casă florile — in suflet viorile

Ai umplut tinda de sunet și rouă
Și ochii pruncilor c-o dragoste nouă.
Urcăm schele in cer, cioplim bolți-lumină
Pentru viața noastră pură, senină

Nu ne-ademenesc abisurile.
Spre anii ce vin îndreptăm visurile,
Ni-s pline orele, văpaie clipele
Spre viitor de aur vibrăm aripile!...

loan CHIRAȘ

Iară nouă->

Zenit, te-am coborit colca-n adine de brazdă 
Ca stele să greblez pe-ntinse bărăganc;
Poate fi mindru cerul de așa cinstită gazdă 
Cu omenia-n suflet și truda in ciolane.

Lăicerul meu de stele sint galbenele spice 
De pe moșia-ntinsă pe largul orizont 
Și cine nu cunoaște mulțimile de bice 
Cc-au singerat Carpații și Euxinul Pont?

Știu hirburi de oale ce-s scoase din adine 
Și care-or sta pe veci marcată mărturie 
C-am scos de multe ori o durdă din oblînc 
Singur să-mi fac dreptate in vremi de haiducie.

Știu apele albastre ce zac in mări de munte 
Lumină-mpărțind pe vechile hotare 
Cîndva spălau de singe atitea răni din frunte 
Acelor ce zidesc mărețe stăvilare.

C. DASCALU

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I

August 
hunedorean
Nimic mai aspru ca pămintul,
Nimic mai candid decît el;
Aici se înfrățește cintul
Cu fluvii crunte de oțel;

Nimic mai aspru decît cerul
Din galeria de cărbuni.
Pe care-1 macină minerul
Cu brațul aspru, din străbuni;

Nimic mai mindru decît omul 
Din adincimi crescînd spre noi, 
Iubirea patriei — filonul
Prin care trecem larg șuvoi.

Prin care trecem mînă-n mină 
Noi, cei ce ne numim Popor, 
Prin Care-n veci o să rămină 
Frumosul August luptător ’.

Rusalin MUREȘ AN

FILE
DE CRONICĂ

rAbia cind se instala in birou 
avu reveloțio puterii sole, 
oșteptose clipo aceosto 1 
vor tremuro in foto lui, ii 
aștepta, do, ii vor 
dinele iar el. el vo 
tenționot momentul 
spoima celuilalt și 
Se văzu bătut
Mihoi. cu singr 
pe față, avea
in gură gustul sărat 
al sFngeluî. Acel poriu 
orele petrecute noapteo 
mitir, fuga disperată printre mor
minte. Polmo grea a tatălui, 
reo, lovindu-l infundot după 
ceafa...

Acum putea orice. De el de
pinde vîoțo și, moi mult decît 
atît, moorteo unui om. Iși luose 
un obicei în acele ședințe in

Cit 
Toți 
vor 

aștepta or- 
prelungi in- 

așteptării. 
bucurio sa. 

mor de 
șiroind 

ocum 
ccclit 

stupid, 
in cî-

(aici iși prelungi zimbetul :n- 
tr-un rinjet. încercă o clipa sen
timentul celuilalt, aflat in fața 
lui, fără să clintească) ...doi 
potru doi doi opt". Nu știa cum 
arată. Nu-I interesa cine e.

el. „Ești liber, n-ai auzit ?“. Și 
opoi momentul acela penibil, 
de pauză prelungită, dor core-i 
făceo otita plăcere. „O forina- 
litote încă... (se scuză ironic). 
Știți, hainele sint ale lagărului.

Ajunse oproope de liziera 
pădurii. Și atunci căzu. Abia 
otunci ințelese cu adevărat : nu 
va puteo ajunge dincolo. Tre
buia să se întoarcă. Gesturile-i 
deveniră mecanice. Lacrimile

terminabile, obicei core se pre
lungise în tic : juco zoruri. 
Niciodată nu reușise o serie de 
cinci. Aruncă și acum zorul : 
24 228. Rămose cu privirea pi
ronită pe ocest număr. Căuta 
ceva. Și găsi. Avea nevoie de 
o dovodă. uno singură, dovoda 
puterii lui. Secretoro sori co 
arsă și luă pe neoșteptote po
ziția drepți. „Să fie chemat...

Drumul
Nu-mi poți opri drumu-n loc. străine, 
Țărina-i îmbibată cu singe și sudoare 

Fiecare piatră arc-un nume in mine 
E drum de foc, de bocet, de cintare.
Eu l-am clădit din anii de început
Cind ciocirlia era șarpe-nveninat
Cind grota mi-era adăpost de vînt.
E- drumul meu, de ere neschimbat.

Străine, pentru drumul ăsta lung
Atitea oase sint cenușă-n vînt
A curs atita singe să ajungă
In ziua asta albă de argint...
Nu-mi poți opri drumu-n loc, străine,
E drumul meu de ere neschimbat
Din inimi i-am durat steaua de tărie
Cirmă de înălțare, un destin curat...
E drumul meu, străine, e lung și adevărat.

G. B. RIZESCU

01 PE ATUNCI
Clipelor de abis strecurate prin foc
Le sosise ceasul curmării— 
Clipele de abis se opriră-ntr-un loc.
Undeva, la-nceputul urmării—
Undeva, la început de generație
Și de eră. Undeva, de unde.
Rămăsese pe filă de venerație —
Au născut clipe de soare, fecunde...

E-o veșnicie, parcă, de-atunci. N-am curaj 
Nici cuvinte, nici pană să pot
Descrie Fulgerul din prezentul miraj
Fulgerul persistent al întregului tot
Fulgerul ce din August l-am văzut 
Arzînd ca un rug. Și timid, 
încă de pe-atunci, am crezut 
Că întreaga lumină-i înseamnă PARTID.

Ion CALINOIU

Și poate ar mai trebui să vorbim despre 
oamenii aceștia 
pieptul lui zamolxe 
sfișiat de săgețile dace 
pentru ploaia de-a doua zi 
necesară 
și griul cit statul unui om călare 
incendiind fețele prea palizilor sfinți 
bizantini 
cit pielea de bour de lungă 
pentru hotare 
împrejmuind tragica piine 
și ochii acelui voievod aprig 
precum stelele 
văzind prea departe 
îng-.ropați la mănăstirea dealului 
sau în voroneț 
și corul poeților de totdeauna 
despre aceste plaiuri și timpuri 
și poate ar mai trebui să vorbim 
despre oameni 
despre pumnii aceia noduroși strîngind 
pămintul visat 
mai mult ca oricînd 
Ia una mic nouă sute șapte 
despre mina aceea puternică 
braț de voinic căutîndu-și destinul 
în piatră aur cărbune 
și despre ape
să scriem istoria apelor aceste 
furindu-ne zilnic tablouri celebre 
cu icoane de brazi și de sonde 
și despre ciocîrlie 
pasărea noastră 
furindu-ne strigătul 
atît de rotund dimineața 
și poate ar mai trebui să vorbim 
și să scriem

S. LUCIAN

APARTENENȚĂ
Ne-ntimpină zorile, pe umed covor de ierburi 
de brazde, 
de grine și flori.
Și ziua se surpă
peste largul pridvor și 
cintă-n ccr păsări, 
și-n frunze viori.
Și cintec răsună pe limpede căi.
și căile-adună 
din pași un ecou, 
și rid trandafirii, 
și apele-n văi reflectă ntre valuri 
un chip, 
tot mai nou.

E chipul frumuseții răsfrintă-n zenit, 
spre Valea ce-absoarbe lumina 
de foc,
cind cupele grele se-avîntă. 
vuind,
și cintă adincul — din plin — „bun 
E chipul frumuseții răsfrintă-n zenit, 
pe trepte de piatră, 
urcată-n înalt, 
să-și fluture
virsta din ceas limpezit, 
cind visul
pc schele durează, 
învoalt.

E chipul dc aur, 
pc-al patriei prag, 
c cel ce lărgește un drum, 
prea îngust,
e cel care poartă spre Miinc 
un steag,
în mina ce-nscris-a cu roșu-n august.

noroc !’•

se repezi spre gard. Simțea 
privireo celorlalți, acuzatoare, 
din spote. încerca să fluieie, 
știa ceva potrivit pentru mo
mente din acestea. Nu reuși. 
Brusc, scoase revolverul și începu

podea. ,.Ne cam fuge pămintul 
de sub picioare" constată trist. 
Vo incerco să trateze cu comu-

PACE DE AUGUST

PENULTIMA PARTIDĂ DE ZARURI
Pentru că era condamnot. II va 
elibera.

Sosiră neașteptat de repede, 
li spuse fără să-l privească : 
.ești liber". Știo că celălalt nu 
vo înțelege, va căuta să afle 
Ț.cevo” de Io el. Refuzo liberta
tea. Se văzu apoi raportind, 
căutînd orgumente, o justificore 
plauzibilă. Celălalt strigînd Io 
telefon, omenințoreo cu linia 
intri etc., etc. Acum ii părea 
bine că nu s-o pripit, că celâ- 
loll nu se pripise nici el. Se 
sculă și traversă cu poși lorgi, 
încăperea. Văzu cimpîo olbă, 
mohorîtă, de februorie și brusc 
îi veni o idee. Se felicită in 
gind pentru eo. Brusc se întoar
se. Purta ocum o mosco inco
modă pentru el, convenobilâ 
pentru privireo celuilalt despre

Sint în inventor. Așo că..." Ce- 
lălolt ințelese. Acceptă riscul. 
„Atunci, să mergem. Vă voi con
duce personal". 24 228 se dez
bracă cu gesturi leneșe. Nu era 
incă convins că e cu adevărat 
liber. Iși privi comondontul. Pe 
buze păstra incă un zimbet 
neutru. Trebuio să riște. Ero u- 
nico so șansă. Trebuio să încer
ce. Vo reuși. Petrecuse doue ierni 
cu picioarele înghețate in lopo- 
viță, căzuse de otîteo ori. Lup
tase atunci door pentru vioță. 
Acum vo lupta pentru moi 
mult, infinit moi mult.

Pomi șovăitor. Nu era incă 
convins. S-or puteo ca celălalt 
să pună cîinii după zece mi
nute pe urmele sole. Ero un 
gest „clasic", bonol acum. Știa 
că bestio era mai inventivă.

țișniro fără voia lui. înghețaseră 
oproope instantaneu pe obraji. 
Avu o clipă senzația că e un 
schelet umblător. Adio, Morio, 
odio, tovoroși de luptă. Trebuia 
acum cu orice preț să ajungă 
din nou în lagăr. Căzu de 
citevo ori. Alergo, o goană 
sălbatică, pînă cind văzu lagă
rul. In poorto larg deschisă — 
comondontul. Vo oveo loc „ins
talarea" comandantului. Dis
cursul... noile condiții de trai.., 
un exemplu concret... 24 228 a 
încercat să evadeze... s-o în
tors... o dovodo concretă... Strin- 
se din dinți. Niciodată, li opă- 
ru in față, clor, păienjenișul de 
sirmă ghimpata. Știo ce înseam
nă simpla atingere... Fie ce-o fi. 
Flocăro il electrocuta și pe co- 
mondont. Trase o înjurătură și

să tragă in cel ce fusese 
24 228. „O încercare de evada
re neizbutită” vo raporta. Se 
clătină. Mergea exact cu pașii 
șovăitori oi celuilalt. Ușo co
mandamentului. Nu sint aici 
pentru nimeni. Și o cofeo, te 
rog. Fierbinte, cit moi fierbin
te. încercă să-l înțeleagă 
pe celălalt. Dorise viața 
Io fel de mult co și lîber- 
toteo. De oceeo plecose și. moi 
moi ales, de aceeo se întor
sese. Și otunci ? De ce făcuse 
gestul ocelo ? Și ce moarte ! 
Aproape eroică. Aruncă din nou 
zarul. Vo încerco să repete 
seria. Aforă glosuri puternice 
cintou „Internaționala”. Șliou ce 
înseamnă aceasta. Și el știo 
Și glasurile oceleo, preo puter
nice. Simți un cutremur sub

niștii, le vo arăta că nu este 
ceea ce il orată uniforma. Le 
vo îmbunătăți cu adevărat le- 
gimul de hrană și de lucru. 
Dar ero prea tirziu. Nu mai 
ero nimic de făcut. Se trădose! 
Din cauzo acelui doi potru doi 
doi opt. Unica lui șansă. Ceilolți 
aflaseră. Altfel ce rost oveo a- 
cum „Internaționala" ? Se repe
zi Io fereostră. Erau adunați 
pilcuri, pilcuri. Paznicii șovăiou. 
Așteptau parco cuvînlul lui. 
începu să tragă. Căzură doi. 
începură să tragă și paznicii. 
Deținuți» se împrăștioră în gra
bă. Se întoarse brusc, salută pe 
cineva cunoscut din umbră a- 
poi, cu gesturi repezi, pricepu
te, începu să se dezbrace. Ri
dică receptorul. Știo că e ea, 
vocea ei, cu inflexiuni otit de 
neobișnuite. Nerăbdătoare, apoi 
îngrijorată. Ecoul acela spart, 
preo puternic, de foc de 
armă. Couto ceva cu pri
virea. Zorul il oveo însă în 
buzunor, prea deporta. începuse 
să se lirască. Nu moi ojunse..

Lucian STROCHI

Cind flăcările războiului s-au stins
Peste jăratic a trecut o primăvară tîrzie. 
I-au ieșit în cale copiii cu flori 
Și bunicii fluturînd stcgulețe.
Părinții și copiii părinților
Purtînd, pe miini aspre, pancarte
Pe care scriseseră : PACE 1

Prin clepsidra lui August
Freamătul se scurgea luminat
De soarele spicelor 
încă neinsămînțate 
încă neculese.

Și caerul vremii, 
A-nceput să depene firul de aur.
Pe care noi l-am adunat
Intr-o sferă albastră.
Cu miezul roșu.
Și astfel tunurile s-au pre«ch:m’>at
Treptat în pluguri.
Iar un plugar.
Nespus de puternic.
Ară, însămințează și culege
Spicele grele.
Coapte
In lumina lui August.

Maria DINCA
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maselor. salvgardării indepen
denței și suveranității naționale. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.

Sărbătorim aceste evenimente 
memorabile din istoria patriei 
noastre in condițiile cînd între
gul popor înfăptuiește cu avânt 
programul elaborat de Congre
sul al X-!ea al partidului pri
vind făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Constatăm eu mare satisfac
ție că in primele 7 luni ale 
cestui an producția industrială 
s-a de /voi lat cu succes, depâ- 
șir»du-se cu mult sarcinile cin
cinalului pentru această peri
oadă. Aceste rezultate remarca
bile demonstrează realismul și 
justețea prevederilor planului 
cincinal privind dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste, cit 
și capacitatea și forța creatoare 
a clasei noastre muncitoare. a 
cadrelor tehnice, a tuturor oa
menilor muncii.

In agricultură am încheiat cu 
rezultate bune strînsul cerea
lelor de vară, întrevăzîndu-se 
perspective promițătoare și pen
tru recolta de toamnă. Putem 
deci spune că și în agricul
tură începutul cincinalului este 
favorabil.

Se înfăptuiesc, de asemenea. 
<u succes, prevederile privind 
dezvoltarea învățământului. ști
inței. culturii. După cum se 
știe, țelul suprem al politicii 
partidului nostru, scopul însuși 
al făuririi societății socialiste 
este asigurarea unor condiții de 
viață. materiale și spirituale, 
cit mai bune pentru întregul 
popor. Acționînd pentru înfăp
tuirea prevederilor privind ri
dicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, stabilite in ac
tualul cincinal, partidul și gu
vernul țării noastre au trecut 
la aplicarea mai devreme a mă
suri. or de creștere a alocațiilor 
pentru copii, al căror volum 
va fi în 1972 cu peste 45 la 
sută mai mare decît în 1970.

Se urmărește cu consecvență 
realizarea in cele mai bune con- 
d-tiuni a măsurilor de creștere 
a veniturilor reale ale oameni
lor muncii, precum și dezvol
tarea activităților sociale. în ca
drul cărora am în vedere în 
primul rînd programul de con
strucții de locuințe și alte o- 
biective social-culturale care are 
un rol de mare importanță în 
ridicarea bunăstării poporului 
nostru. In acest fel. pe măsură 
ce se dezvoltă economia noastră 
națională, viața fiecărui cetă
țean aț României socialiste de
vine tot mai bună, fiecare bu- 
curîndu-se de binefacerile so
cialismului. (Aplauze . prelun
gite).Putem spune, tovarăși, că am 
început realizarea noului cinci
nal în condiții dintre cele mai 
bune. Alături de întregul po
por. oamenii muncii din Bu
curești au adus o contribuție 
de seamă la realizarea planului 
pe primele 7 luni ale anului. 
Doresc de ia această înaltă tri
bună să adresez cele mai bune 
felicitări oamenilor muncii din 
București clasei noastre mun
citoare țărănimii, intelectuali
tății, tuturor celor ce muncesc 
din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, care prin 
activitatea lor neobosită de fie
care zi. dau viață mărețului 
-program elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși.

Succesele pe care le obținem 
In dezvoltarea economico-socia- 
lâ a patriei noastre ne umplu 
inimile de bucurie. Aceste re
zultate sînt obținute cu mari 
eforturi, învingîndu-se multe 
greutăți. din care unele ine
rente unei opere de o aseme
nea amploare. Desigur, știm că. 
cu toate succesele realizate, mai 
ave-m încă mult de făcut pen
tru reducerea răminerii în urmă 
față de țările dezvoltate și pe 
care am moștenit-o de la re
gimul burghezo-moșieresc.

Dar este pentru fiecare din
tre noi clar că trebuie să fa
cem eforturi, că trebuie să în
vingem toate greutățile dacă 
vrem ca poporul nostru să ducă 
o viață tot mai bună, dacă vrem 
să asiaurăm făurirea orînduirii 
socialiste multilateral dezvoltate 
In România, dacă vrem să a- 
sigurăm națiunii noastre socia
liste un loc demn în rîndul na
țiunilor întreeii lumi. (Aplauze 
puternice).

Rezultatele obținute în anii 
construcției socialiste — rod al 
eforturilor dirze. pline de ab
negație ale maselor largi popu
lare. care au înfăptuit și în
făptuiesc neabătut politica 
partidului comunist corespunză
toare intereselor vitale ale în
tregului popor. — ne dau con
vingerea fermă că vom realiza 
cu succes programul elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului. parcurgând astfel încă o 
etapă importantă pe calea îm
plinirii năzuințelor de' bunăsta
re și fericire ale națiunii noas
tre socialiste, pe calea victo
riei comunismului in România. 
(Aplauze puternice).

Trecând în revistă drumul 
parcurs, pînă acum, nu putem 
să nu subliniem faptul esen
țial că toate marile noastre 
realizări și victori» unt rezul
tatul uriașei activități creatoare 
desfășurate de clasa muncitoa
re, de țărănime și intelectua
litate, de toți oamenii muncii 
din patria noastră. In întreaga 
perioadă a construcției socia
liste, clasa noastră muncitoare, 
cu vechi și bogate tradiții re
voluționare, și-a îndeplinit și 
iși îndeplinește cu cinste misi
unea de clasă conducătoare a 
societății. Alianța dintre mun
citori, țărani și intelectuali, din
tre toți oamenii muncii, care 
s-a consolidat continuu, repre

zintă temelia de granit a orîn
duirii noastre socialiste (Vii și 
puternice aplauze). Ca urmare 
a rezolvării marxist-Ieniniste a 
problemei naționale de către 
partidul nostru — prin asigu
rarea deplinei egalități in drep
turi pentru naționalitățile con
locuitoare — s-a întărit, deve
nind o forță puternică, de ne
învins unitatea dintre toți oa
menii muncii din România, 
fără deosebire de naționalitate. 
Toate acestea au dus la întă
rirea coeziunii întregului po
por în jurul Partidului Comu
nist. forța politică conducătoa
re a societății soc’a'iste româ
nești- (Aplauze puterni» e ; 
urale).

Mărețele realizări pe care 
le-am obținut confirmă toto
dată justețea politicii marxist- 
’.er.‘.niște a partidului r.ostru. 
care aplică în mod creator a- 
devărurile generale ate socia
lismului la condițiile concrete 
ale tării noastre asigurînd so
luționarea cu succes a tuturor 
problemelor care se ridică în 
opera d<» făurire a noii crîndu- 
iri sociale.

Sînt cunoscute preocupările 
partidului și guvernului țârii 
noastre pentru îmbunat"^rea 
continuă a conducerii activită
ții econom ico-sociale. Măsurile 
luate in acest sens asigură par
ticiparea tot mai largă a ma
selor populare la conducerea 
unităților administrativ-teritori- 
ale, la dezbaterea și elaborarea 
celor mai importante hotărirî, 
de fapt a întregii politici in
terne și externe a țării noastre. 
Putem afirma că toate aceste 
măsuri luate în ultimii ani au 
creat cadrul organizatoric co
respunzător dezvoltării demo
crației noastre socialiste, par
ticipării poporului la conduce
rea țării, realizării dezideratu
lui fundamental a: socialismu
lui — făurirea de câ’.re poporul 
însuși a propriei sale istorii, 
a propriilor sale destine. (Vii 
aplauze).

In acest cadru o însemnă
tate deosebită au masurile a- 
doptate recent de Comitetul 
Executiv și dezbătute în adu
narea cu activul de partid din 
domeniul ideologic, cu privire 
la îmbunătățirea activității 
politico-educative. Măsurile sta
bilite au drept scop așezarea 
relațiilor sociale pe principii 
socialiste, realizarea in viață 
a principiilor eticii comuniste, 
a echității și dreptății sociale, 
dezvoltarea conștiinței socialis
te și formarea omului nou — 
constructor al soctalisniului și 
comunismului. (Aplauze puter
nice).

Noi pornim de ia faptul că 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate presu
pune atît o puternică bază e- 
conomică și tehnică, cit și un 
înalt nivel al științei și învă
țământului, o cultură avansată, 
bazate pe concepțiile înaintate 
despre lume și viață ale cla
sei muncitoare, pe materialis
mul dialectic și istoric. In a- 
ceiași timp, societatea socia
listă multilateral dezvoltată 
trebuie să creeze condiții op
time pentru manifestarea ple
nară a fiecărei categorii socia
le, pentru afirmarea multilate
rală a fiecărui cetățean in 
viața societății, pentru punerea 
deplină în valoare a capacită
ților creatoare ale tuturor oa
menilor muncii- îmbinând ar
monios interesele personale cu 
interesele generale ale întregii 
colectivități, orînduirea noas
tră asigură fiecăruia posibili
tatea de a sluji, prin tot ce 
are mai bun, idealul măreț al 
transformării revoluționare a 
societății pe calea comunismu
lui. de a contribui la mersul 
înainte al patriei spre culmi 
tot mai înalte de progres și 
civilizație. (Aplauze îndelun-
gate).

In întreaga activitate de 
ficare a socialismului 
de la faptul că 
conducătoare a 
toarelor 
România 
munist 
ră
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Român.
ră îndrumarea 
rea tuturor domeniilor, 
greșul armonios al n 
dezvoltări < 
țării, rmuvu* *■------ ,
plinește rolul de torță conducă- 
toare a societății acționînd cu 
hotărîre împotriva vechiului, a 
tot ceea ce este perimat și nu 
mai corespunde cerințeloi dez
voltării sociale. Și, totodată, 
promovând cu curaj nou^care 
se afirmă in toate -or'”'" 
de activitate, dirijind in 
conștient transformarea revo
luționară a societății și a omn- 
lui. Numai astfel vom putea 
evita apariția unor fenomene 
negative in societatea noastră 
și, totodată, vom asigura ca a- 
cxile contradicții care se mam- 
festă, să nu se poată
să nu poată duce la conflicte 
sociale. Ținind seama de acest 
roi deosebit de important ce 
revine partidului în conducerea 
-edificării socialismului, de im
portanța activității conștiente 
17 o.g—.-.zarea și transformarea 
societății noastre, apare ca ° 
necesitate stringenta ridicarea 
continuă a nivelului politic- 
ideologic al partidului, intensi
ficarea activității sale de Ur
mare a conștiinței socialiste* 
tuturor cetățenilor patriei. -»u 
mai așa vom putea asigura 
soluționarea corespunzătoare a 
sarcinilor tot mai complexe de 
care depinde progresul social, 
vom putea rezolva cu succes 
marile probleme pe care Ic 
ridică >n fața noastră f aurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vom asigura crea
rea condițiilor pentru trecerea 
la edificarea comunismului In

România. (Aplauze puternice).
Un fenomen caracteristic e- 

tapei actuale a dezvoltării noas
tre sociale este, de asemenea, 
creșterea rolului și o complexi
tății sarcinilor ce revin statului 

socialist în organizarea întregii 
activități pentru transpunerea 
in viață a programului elabo
rat de partid. Aceasta cere 
perfecționarea continuă a tutu
ror organismelor și instituțiilor 
dc stal, centrale și locale, lichi
darea oricăror fenomene de 
birocratism, întărirea legăturii 
cu masele, slujirea neabătută, 
prin întreaga lor activitate, a 
intereselor poporului in nume
le căruia trebuie să lucreze 
continuu. Paralel cu adîncirea 
și perfecționarea democrației 
noastre socialiste, cu lărgirea 
drepturilor și libertăților cetă
țenești, o importanță deosebită 
are întărirea legalității socia
liste. creșterea răspunderii so
ciale a tuturor cetățenilor, res
pectarea fermă a tuturor legi
lor țârii, a tuturor normelor de 
conviețuire socială. In acest 
sens, sarcini importante revin 
organelor noastre de miliție și 
securitate, chemate să apere 
liniștea publică, interesele so
cietății și ale tuturor cetățeni
lor, să zădărnicească cu vigi
lență orice acțiuni antisociale, 
orice încercări de a atenta la 
cuceririle socialiste ale oameni 
lor muncii.

Un rol de cea mai mare im
portanță in societatea noastră 
socialistă, in apărarea securi
tății și muncii creatoare a po
porului, în condițiile în care se 
mai menține pericolul de răz
boaie și agresiune, îl au forțele 
noastre armate. Deoarece a- 
ceastă adunare populară are 
loc și cu ocazia promovării 
unei noi promoții de ofițeri, 
doresc să urez forțelor noastre 
armate tot mai multe succese 
în ridicarea pregătirii de luptă 
și politice, și. totodată, în par
ticiparea activă la realizarea 
marilor obiective economico-so
ciale, aduefindu-și astfel contri
buția*. și pe frontul construct iei - 
socialiste, la înfăptuirea năzuin
țelor de progres ale poporului ro
mân. (Aplauze puternice ; u- 
rale). Să nu uitați niciodată, 
tovarăși militari, că sîntem ur
mașii armatelor lui Mircea cel 
Bătrîn. ale lui Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, urmașii 
pandurilor lui Tudor Vladimi- 
rescu, ai armatelor care au lup
tat în 1877 pentru independen
ța patriei, ai acelora care au 
luptat în războiul din 1916—1918 
pentru apărarea pământului 
țării. îmeotriva cotropitorilor, 
ai armatelor care au luptat îm
potriva fascismului.

Acești'înaintași ai voștri vă 
cheamă să fiți gata întotdea
una să serviți poporul, patria. 
(Aplauze puternice : urale).

Trebuie desfășurată o largă 
activitate de pregătire politică 
și militară, de întărire a cola
borării cu gărzile patriotice, 
cu detașamentele de pregătire 
militară a tineretului, a cola
borării șî coeziunii cu clasa 
muncitoare, cu masele largi 
populare, pentru a putea fi 
gata, tovarăși ofițeri și ostași, 
să răspundeți la chemarea 
partidului și guvernului, pentru 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a patriei noastre socia
liste. (Aplauze prelungite).

Trebuie să ne preocupăm per
manent de întărirea colaborării 
cu armatele țărilor socialiste 
participante la Tratatul de la 
Varșovia — pentru a fi gata, 
în cazul unei agresiuni impe
rialiste, să ne îndeplinim în
datoririle și obligațiile asumate 
în vederea respingerii oricărui 
atac imperialist împotriva ță
rilor care construiesc socialis
mul — dezvoltând totodată co
laborarea și prietenia inteina- 
ționalistă cu armatele tuturor 
țărilor socialiste. (Aplauze pu
ternice). Nu trebuie să uităm 
nici un moment că în înfăptui
rea liniei generale a partidului 
nostru, trasată de Congresul al 
X-lea, de dezvoltare a colabo
rării cu toate statele socialiste, 
trebuie să acționeze toate or
ganismele economice și sociale, 
deci și armata. In felul acesta 
ne aducem contribuția la întă
rirea colaborării și unității tu
turor țărilor socialiste, la creș
terea prestigiului socialismului 
în lume. (Aplauze îndelungate, 
urale).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne permanent de 
dezvoltarea societății noastre so
cialiste răspundem încrederii cu 
care am fost investiți de clasa 
muncitoare, de țărănime, de in
telectuali, de toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, de întregul popor — de 
a conduce destinele țării pe 
calea socialismului și comunis
mului. Realizând acest deziderat 
național, noi ne îndeplinim în 
același tâmp și una din marile 
îndatoriri internaționaliste. Du
pă cum se știe. îndatorirea prin
cipală a unui partid de guver
nământ este rezolvarea in con
diții cit mai bune a probleme
lor construcției socialiste, ale 
dezvoltării economico-sociale, 
științifice și culturale a pro
priei țări. Nu uităm niciodată 
că în tic îndatorirea națională și 
îndatorirea internaționala există 
o slrinsă unitate dialectică, că 
ele se condiționează reciproc, 
constituind un tot unitar, inse
parabil.

Partidului nostru ii sînt străi
ne tendințele de izolare sau de 
îngustime națională. Politica 
marxist-leninistă, de dezvoltare 
a legăturilor cu toate țările so
cialiste, cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu țările în cure 
de dezvoltare, cu forțele demo
cratice și progresiste de pre
tutindeni ți cu toate statele lu
mii este cea mai vie confir

mare a spiritului profund in
ternaționalist de care sînt ani
male partidul, statul și poporul 
nostru. (Aplauze puternice).

Desigur, ca orice țară, ne pre
ocupam, în primul rînd, să a- ■ 
veni relații bune cu vecinii * 
noștri — Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Iugoslavia și Ungaria 
— de care ne leagă atît Vechi 
tradiții de colaborare și prie
tenie, cit și aceeași orînduire 
socială, interesele comune in 
lupta pentru victoria socialismu
lui, pentru cauza progresului 
social și a păcii in lume. (Vii 
aplauze). In același timp, nu 
uităm nici un moment că sis
temul socialist cuprinde 14 țări 
din Europa, Asia și .America,, și 
ca atare, avem datoria față dc 
propriul popor, cît și datoria 
internaționalist față de- -cauza • 
socialismului în lume de a dez
volta relațiile de colaborare și 
prietenie cu toate țările socia
liste.

Regretăm existența unor di
vergențe între țările socialiste, 
dar considerăm că acestea sînt 
vremelnice și acționăm pentru 
depășirea lor, pentru întărirea 
colaborării și unității tuturor 
țărilor socialiste. Considerăm că ' 
numai întârindu-și unitatea, sis
temul socialist mondial va pu
tea să exercite o influență tot 
mai puternică asupra dezvol
tării contemporane, să joace un 
rol sporit în lupta generală 
antiimperialistă, in realizarea 
păcii și progresului în lume. 
Avem ferma convingere că ac
ționînd consecvent în această 
direcție, ne îndeplinim îndato
rirea sacră de revoluționari, de 
comuniști, atît față de poporul 
nostru, cît și față de mișcarea 
revoluționară, comunistă, anti
imperialistă internațională. (A- 
plauze puternice).

După cum se știe, partidul 
nostru acordă o atenție deose
bită dezvoltării largi a rela
țiilor sale internaționaliste cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești care joacă un rol 
tot mai important în lupta re
voluționară a clasei muncitoa
re și a celorlalți oameni ai 
muncii pentru dreptate socială 
și libertate națională, împotri
va imperialismului, și se ma
nifestă tot mai activ în în
treaga viață internațională. In 
relațiile cu partidele comuniste 
șj muncitorești noi pornim de 
la adevărul incontestabil că 
partidele iși desfășoară activi
tatea în condiții social-politice 
profund deosebite, și că o ce
rință imperioasă a luptei re
voluționare este ca această 
luptă să corespundă situației 
concrete din fiecare țară, parti
cularităților naționale, istorice 
dale. Este evident că cei care 
cunosc cel mai bine aceste con
diții și situații specifice pen
tru a aplica în mod creator, 
diferențiat, principiile generale 
ale marxism-leninismului, sini 
comuniștii din fiecare țară. De 
aici derivă dreptul inalienabil 
al fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica re
voluționară, de a acționa au
tonom, în conformitate cu ce
rințele obiective ale realității, 
atît în lupta revoluționară pen
tru răsturnarea vechii orânduiri, 
cît și pentru construirea socia
lismului și comunismului. Ex
periența istorică arată neîndo
ios că cu cît fiecare partid co
munist e mai legat de mase, 
se bucură de o mai mare auto
ritate în fața propriului popor, 
cu cît e mai puternic și mai 
unit, cu cît își îndeplinește mai 
bine sarcinile de avangardă po
litică a maselor din propria ța
ră, în lupta revoluționară, cu» 
atît este mai mare forța Și preș- ț 
tigîu] întregii mișcări comuniste 
și muncitorești internaționale.

Noi pornim de la adevărul,1 
care a fost afirmat încă cu mult ■ 
in urmă, chiar de Internațio
nala a IlI-a prin actul de au
todizolvare a sa, că mișcarea 
comunistă nu mai poate fi con
dusă de nici un centru, că ni
căieri, în nici o parte a lumii, 
mișcarea comunistă nu are ne
voie de un centru conducător, 
că este necesar ca fiecare partid 
să acționeze de sine stătător. 
Totodată, noi considerăm că este . 
necesar ca între partidele co
muniste să se realizeze relații 
de strînsă colaborare și solida
ritate internaționalistă, schimb 
de experiență, întrajutorare to
vărășească, care să permită pro
gresul fiecărui partid, întări
rea unității lor, și pe această 
cale creșterea forței comuniști
lor în lume. (Aplauze puternice) 
Așa cum s-a afirmat la atîtea 
consfătuiri internaționale unde 
s-au adunat comuniștii, inclusiv 
la Consfătuirea de la Moscova 
din 1969, principiile care tre
buie să stea la baza relațiilor 
dintre partidele comuniste sînt 
egalitatea deplină în drepturi, 
respectul și încrederea recipro
că, respectarea dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora linia 
de sine stătător, marxism-leni- 
nismul și internaționalismul 
proletar. Acționînd pentru a- 
firmarea acestor principii, pen
tru întărirea colaborării și uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, considerăm că ne 
achităm de o înaltă îndatorire 
față de clasa muncitoare de 
pretutindeni, față de măreața 
cauză a luptei revoluționare, 
pentru triumful socialismului și 
comunismului în întreaga lume.

Partidul nostru acționează, de 
asemenea, neîncetat, pentru ,dez- 
voitarea (legăturilor de colabo
rare națională șî partide de- 
interoaționale; sînt cunoscute 
contactele și relațiile largi pe 
care le avem cu diferite partide 
socialiste, cu mișcări de elibe
rare națională și partide de
mocratice, cu alte forțe care 
se pronunță pentru schimbări 
progresiste în viața societății, 
pentru apărarea libertății și in
dependenței popoarelor, pentru 
pace și securitate în lume. Ro
mânia este și va fj un detașa
ment activ al luptei revoluțio

nare internaționale, partidul 
nostru iși va îndeplini întot
deauna îndatoririle sate, mili
tând neobosit pentru unitatea 
și coeziunea frontului antiim- 
pcrialist. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Trăind. în Europa, ne preocu
păm de înfăptuirea securității 
pe acest continent. Dorini să 
contribuim la realizarea în 
Europa a unor astfel de relații 
între state care să excludă fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța, sâ asigure dezvoltarea 
liberă a schimburilor economi
ce, științifice și culturale, dorim 
ca acest continent să fie trans
format intr-un continent al pă
cii și colaborării pașnice. A- 
ceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor europene și, 
totodată, intereselor popoarelor 
din întreaga lume.

România apreciază că sînt 
create condițiile necesare tre
cerii la pregătirea conferinței 
genera l-europene cu participa
rea. tuturor statelor interesate; 
vom acționa cu toată forța în 
această direcție. Desigur. în Eu
ropa, deși au trecut 26 de ani 
de la încetarea războiului, exis
tă încă numeroase probleme in 
suspensie, dar considerăm că 
nu trebuie condițională trecerea 
la pregătirea conferinței gene- 
nal-europene de soluționarea în 
prealabil a tuturor acestor pro
bleme. Apreciem ca un eveni
ment de importanță deosebită 
pe calea lichidării reziduurilor 
celui de-al doilea război mon
dial încheierea Tratatului din
tre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei, 
precum și a Tratatului dintre 
Polonia și Republica Federală 
a Germaniei; considerăm că ra
tificarea lor cît mai urgentă ar 
avea o mare însemnătate pen
tru destinderea în Europa. Con
siderăm. de asemenea, necesară 
pentru îmbunătățirea climatului 
politic pe continent, recunoaș
terea de către toate statele a 
Republicii Democrate Germane 
.și, în primul rînd, normaliza
rea deplină a relațiilor dintre 
R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei, precum și participarea 
ambelor state germane la actă-’ 
vitatea Organizației Națiunilor 
Unite și a altor organisme in
ternaționale.

'finind seanla de faptul -;ă 
pacea este indivizibilă, că ori 
unde izbucnesc războaie și con
flicte armate ele pun în pri
mejdie pacea tuturor popoare
lor. România se preocupă per
manent de stingerea tuturor fo
carelor de încordare existente 
astăzi în lume. Ne ridicăm cu 
hotărîre pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, din în
treaga Indochina: considerăm 
că propunerile în 7 puncte ale 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud sînt. o bază rezonabilă 
pentru soluționarea politică a 
acestui război, prin retragerea 
totală a trupelor Statelor Unite 
ale Americii din Vietnam, din 
Indochina, astfel ca popoarele 
acestor țâri să-și poată hotărî 
dezvoltarea lor în mod inde
pendent, fără nici Un amestec 
din afară. (Vii aplauze).

Sîntem. de asemenea, îngrijo
rați de faptul că de mai bine 
de patru ani nu s-a ajuns la 
o soluție pentru realizarea păcii 
în Orientul Apropiat. Conside
răm că trebuie făcut totul pen
tru soluționarea cît mai grab
nică a conflictului din această 
zonă pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967; este necesară retra
gerea tâmpelor israeliene din te
ritoriile ocupate, asigurarea in
tegrității teritoriale și indepen
denței tuturor statelor, rezol
varea — în conformitate cu in
teresele naționale — a proble
melor populației palestiniene.

România dezvoltă relații de 
colaborare și sprijină activ 
lupta de eliberare a popoarelor 
care mai gem sub jugul colo
nial, cît și lupta tinerelor state 
pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale, pen
tru preluarea controlului asupra 
tuturor bogățiilor lor naționale. 
Urmărim cu deplină simpatie 
și solidaritate marile transfor
mări care au loc in țările din 
America Latină, Africa și Asia, 
creșterea avîntului luptei îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, hotărîrea po
poarelor de a fi slăpîne în pro
pria lor țară. (Aplauze puter
nice).

Trăim intr-o epocă in oare 
au loc mari schimbări în ra
portul de forțe pe plan mon- 

In lumea capitalistă, noi 
reclamă un rol sporit in 

internațională, zdrunci- 
poziția dominantă a Sta- 
Unite ale Americii. Tot

odată, au loc în lume profunde 
transformări’ sociale și politice, 
pe arena mondială se ridică noi 
popoare, noi forțe în apărarea 
intereselor lor vitale, în înfăp
tuirea aspirațiilor lor de pro
gres. Se intensifică lupta, po
poarelor de pe toate continen
tele pentru lichidarea domina
ției economice, politice și mili
tare a imperialismului, împo
triva oricăror forme de colonia
lism și neocolonialism. Popoa
rele acționează cu hotărîre pen
tru abrogarea vechilor tratate 
nedrepte, înrobitoare, pentru 
preluarea în stăpînire a pro
priilor bogății naționale, pen
tru -lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul lor, 
pentru dreptul dc a fi stăpîne 
în țara lor. (Aplauze puter
nice). Opinia publică mondială 
cere tot mai ferm oprirea 
cursei înarmărilor, încetarea 
producției de armament nuclear 
și a tuturor mijloacelor de dis
trugere în masă, care absorb 
uriașe mijloace materiale și e- 
nergu umane și care împovă
rează greu umerii popoarelor, 
împiedieîndu-le să-și concentre
ze eforturile spre îmbunătăți
rea nivelului lor de trai. Nu
mai în acest an se apreciază 
că cheltuielile militare vor de
păși 200 miliarde dolari. Vă în
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chipuiți, tovarăși, ce uriașe mij
loace materiale și umane sînt 
risipite, în timp ce sute și sute 
de milioane de oameni sînt 
subnutriți, în timp ce sute și 
sute de milioane de oameni 
trăiesc în condiții de subdez
voltare. tată -de ce România, 
alături de multe alte state — 
și socialiste și nesocialiste — 
de opinia publică mondială, iși 
ridică glasul pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru 
ca mijloacele folosite în acest 
scop să fie consacrate dezvol
tării economico-sociale, înflori
rii vieții tuturor popoarelor. 
(Aplauze). Toate aceste feno
mene complexe ale lumii con
temporane, noile tendințe care 
au loc în viața internațională 
necesită o profundă analiză 
marxist-leninistă. Numai astfel 
este posibilă înțelegerea pers
pectivelor dezvoltării societății 
omenești în epoca noastră, a 
realităților actuale și elaborarea 
unej politici externe profund 
principiale, în concordanță cu 
cerințele acestor realități, cu le
gile obiective ale dezvoltării 
mondiale.

Desigur, relevînd procesele 
profund pozitive care au loc in 
evoluția .vieții internaționale, 
creșterea continuă a amploarei 
și forței frontului antiimpei’-ia- 
list, nu putem să dăm uitării 
nici un moment faptul că atîta 
timp cît se menține imperia
lismul, continuă să existe și 
pericolu] intervențiilor militare, 
al agresiunii și războiului, in
clusiv pericolul unui nou război 
mondial.

De aceea este necesar ca po
poarele să-și întărească vigilen
ța. unitatea lor, sâ demaște și 
să respingă orice încercare de 
agresiune imperialistă, să îm
piedice dezlănțuirea unui nou 
război mondial. Este știut că 
întotdeauna imperialismul, pen
tru a putea domina mai ușor, 
a dus o politică de învrăjbire 
și ațâțate a popoarelor, folo
sind în acest scop anumite 
contradicții și divergențe apă
rute de-a lungul istoriei sau. 
atunci cînd acestea nu existau. 
creîndu-Ie în mod artificial. Și 
astăzi cercurile imperialiste în
cearcă să creeze dezbinare în 
rîndul unor popoare pentru 
a-și putea continua astfel po
litica de dominație colonialis
tă și necolonialistă : aceasta
se reflectă mai pregnant în 
Asia, Africa și America lati
nă. Tocmai de aceea este vi
tal necesar ca popoarele să în
țeleagă că trebuie să acționeze 
pentru a-și soluționa pe cale 
pașnică problemele litigioase, 
pentru a crea condiții care să 
ducă la întărirea colaborării 
lor în lupta pentru asigurarea 
existenței lor independente, 
pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare pe calea progresului 

.social și a prosperității. Po
poarele trebuie să înțeleagă că 
nu au nimic de cîștigat de pe 
urma ascuțirii divergențelor sau 
de pe urma conflictelor, că au 
numai de pierdut, că d-n a- 
ceasta nu nu de cîștigat decît 
cercurile reacționare imperia
liste. De aceea trebuie să facă 
totul pentm colaborare și în
țelegere. (Vii aplauze).

Istoria adeverește că întot
deauna primele victime ale po
liticii imperialiste au fost ță
rile mici și mijlocii. De aceea, 
considerăm că aceste țări tre
buie să acționeze cu fermitate, 
împreună cu toate forțele anti- 
imperialisle pentru apărarea 
suveranității lor naționale, â 
dreptului de a se dezvolta li
ber și independent. Marile pro
bleme ce se cer astăzi solu
ționate pe arena mondială im
pun, mai mult ca oricînd, par
ticiparea tuturor statelor, fie 
ele mari sau mici, la viața in
ternațională, la lupta pentru 
apărarea păcii, pentru destin
dere și colaborare între oo- 
poare. Desigur, nu uităm nici 
un moment rolul pe care il au 
țările mari în viața interna
țională ; în același timp, însă, 
este bine cunoscut faptul că 
nici o problemă nu se poate- 
rezolva în zilele noastre decît 
cu participarea tuturor popoare
lor lumii. Avem întotdeauna în 
vedere că există țări socialiste 
și țări capitaliste, atît mari 
cît și mici, și tocmai această 
realitate a zilelor noastre im
pune mai mult ca oricînd ca 
toate statele — și referindu-mă 
la țările socialiste, este de în
țeles că toate aceste “Tari — 
să acționeze cu cea mai mare 
fermitate pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea pro
gresistă a societății, la instau
rarea păcii și securității pe 
planeta noastră. In ce privește 
România socialistă, corespun
zător acestui imperativ, acțio
nează și va acționa continuu 
pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele, participă activ 
la soluționarea problemelor in
ternaționale, considerând aceas
ta ca una din îndatoririle fun
damentale față de poporul 
nostru și față de cauza pacn 
în lume. (Aplauze puternice).

Situația internațională con
temporană face mei mult că 
oricînd necesară traducerea în 
viață a cerinței formulate de 
Lenin încă la sfârșitul prunului 
război mondial de a se desfă
șura o activitate diplomatică 
deschisă, de a se duce Uatati- 
ve în fața popoarelor. Daca 
ne-am referi numai la proble
ma dezarmării generale și. »n 
primul rind, a celei nucleare, 
este eu totul evident ea aceas
tă problemă de importanță 
majoră pentru toate popoarele 
nu poate fi rezolvată decît cu 
participarea activă a popoarelor 
înseși. Nu subapreciem, dimpo
trivă, acordăm o importanță 
deosebită tratativelor intersta
tale, conferințelor regionale sad 
internaționale cît și activității

diferitelor organisme interna
ționale. Este de înțeles că pro
blemele spinoase ale vțeții in
ternaționale, numeroasele liti
gii dintre state cer tratative și 
discuții directe între părți. Re
zolvarea acestor probleme nu 
poate fi concepută fără parti
ciparea statelor direct intere
sate. Apreciind importanța 
primordială a tratativelor în 
viața internațională, în‘ scopul 
lichidării conflictelor, animo
zităților și neîncrederii între 
state, noi considerăm totodată 
ca popoarele să fie permanent 
ținute la curent cu mereu] tra
tativelor. astfel ca ele sâ fie 
mobilizate în lupta pentru so
luționarea problemelor cores
punzător năzuințelor 'or. inte
reselor dezvoltării libere și in
dependente a tuturor națiuni
lor lumii. (Vii aplauze).

Concepția materialist dialec
tică și istorică despre rolul 
maselor largi populare in fău
rirea istoriei capătă astăzi cea 
mai puternică confirma-e. A- 
ceasta impune realizarea în 
viața internațională a unor re
lații noi care să permită afir
marea fiecărei națiuni, dezvol
tarea liberă și nestingherită a 
fiecărui popor, corespunzător 
voinței și aspirațiilor sale vita-, 
le. De aceea este necesar să 
acționăm cu toată iiolărîrea 
pentru întronarea în viața in
ternațională a principiilor ega
lității depline în drepturi în
tre toate statele, a respeciării 
independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în 
treburile interne, a avantaju
lui reciproc, pentru excluderea 
totală din relațiile interstatale 
a folosirii forței sau a amenin
țării cu forța. Desigur, atunci 
cînd vorbim despre relațiile 
dintre țările socialiste, la aces
te principii, valabile pentru 
toate statele, trebuie să adău
găm și principiile marxirt-’c- 
ninisîe. internaționali msl pro
letar. întrajutorarea tovără
șească, care asigură cond.ții 
pentru întărirea unității și co
eziunii sistemului socialist 
mondial. (Aplauze puternice). 
După cum se știe. principiile 
noi ale relațiilor dintre state 
capătă o recunoaștere lot mai 
mare în întreaga iunie, afir- 
niîndu-se ca singurele în stare 
să asigure pacea și colaborarea
internațională.

Instaurarea fermă a acestor 
principii în relațiile dintre 
state, întărirea securității și co
laborării. realizarea des’.ndcrii 
impune creșterea rolului ('rga- 
nizației Națiunilor Unite m 
viața internațională, perfecțio
narea activității și realizarea 
universalității sale. O importan
ță hotărâtoare are în acest

_ . sînt 
în primul 
dreptui jîor

hotărîtoare are în 
sens primirea în această 
nizație a statelor care nu 
încă membre și, î—
rînd, restabilirea ' . ‘
legitime ale Republicii Popu 
lare Chineze la O.N.U. 
necesar ca Organizația Națiuni
lor Unite să acționeze astăzi 
cu mai multă fermitate decît 
oricînd pentru respectarea de 
către toți membrii săi, de că
tre toate statele lumii a Car
tei O.N.U., a principiilor drep
tului internațional. Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să 
vegheze cu cea mai mare străș
nicie pentru a nu se mai re
curge nicăieri, în relațiile din
tre state, la folosirea forței sau
la amenințarea cu forța: ea 
trebuie să militeze energic 
oentru ca declarațiile de prin
cipiu ale statelor să nu rămînă 
literă moartă ci să fie con
secvent urmate de fapte. In 
felul acesta O.N.U. va putea 
contribui in mod real la însă
nătoșirea vieții internaționale, 
la crearea unui climat de în
credere în care toate popoarele 
să-și poată consacra eforturile 
progresului social, propâș-.r.i 
materiale Și spirituale.

Acum, la această mare adu
nare populară, din capitala pa
triei noastre socialiste, țin să 
afirm încă o dată hotărîrea de 
neolintit a Partidului Comunist 
Român și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a în
tregului nostru popor de a ac
ționa cu fermitate pentru tri
umful acestor principii în rela
țiile dintre state, pentru pace 
și colaborare între popoare. 
(Aplauze puternice, îndelungate 
urale).

Dragi tovarăși.

După cum știți, i.'ri a ayut 
loc ședința comună a Comite
tului' Cehual al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului, In cadrul acestei ședințe 
a fost aprobat în mod unanim 
programul complex al adîncirii 
și perfecționării în continuare 
a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R., 
adoptat la cea de-a XXV-a se
siune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care a avut 
loc la București. Noi apreciem 
că realizarea acestui program 
va avea o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economîco- 
socială a fiecărui stal partici
pant, va exercita o puternică 
influență în dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismu
lui și comunismului în fiecare 
din țările noastre, în întărirea 
colaborării și unității atît a ță
rilor membre C.A.E.R. cît și 

- a tuturor țărilor socialiste. Prin 
aceasta, fără îndoială, progra
mul adoptat capătă o însemnă
tate internațională deosebită. 
Transpunerea lui în viăță, or
ganizarea colaborării în spiri
tul intereselor de progres și 
prosperitate ale fiecărei țări 
vor putea oferi lumii un mo
del de relații de tip nou, so
cialiste, între popoare deplin 
egale In drepturi, hotărî te să 
colaboreze multilateral și să se 
întrojutoreze pentru a-și asigura 

atît înflorirea proprie, cît și 
întărirea întregului 6istem so
cialist, triumful socialismului)și 
comunismului, al păcii și coope
rării internaționale. (Aplauze 
puternice).

De asemenea, ședința comu
nă a Comitetului Central, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului a aprobat în unanimitate 
și a dat o înaltă apreciere ac
tivității delegației de partid și 
guvernamentale române care a 
vizitat țările socialiste din Asia, 
subliniind că această vizită a- 
duce un aport de mare însem
nătate la dezvoltarea relațiilor 
Partidului Comunist Român și 
României cu partidele comuniste 
și țările socialiste respective, 
corespunzător atît intereselor 
popoarelor noastre, cît și cauzei 
colaborării și unității țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste 
internaționale, a luptei antiini- 
perialiste, a păcii, prieteniei și 
colaborării între toate popoareje 
globului nostru. (Aplauze puter
nice).

Putem spune, tovarăși, că în 
activitatea internațională cu și 
în cca internă, partidul nosteu 
se călăuzește neabătut, după în
vățătura atotbiruitoare marxisl- 
leninistă; întreaga politică ex
ternă a partidului și guvernului 
țării noastre constituie tradu
cerea neabătută în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea.

Vom face și în viitor totul 
ca directivele Congresului al 
X-lea privind dezvoltarea re
lațiilor țării noastre cu țările 
socialiste, cu toate statele, cu 
partidele comuniste și munci
torești, cu toate forțele antiimpe- 
rialiste, să fie realizate întoc
mai, astfel ca partidul și țara 
noastră să-și aducă o contribu
ție tot mai activă la cauza uni
tății țărilor socialiste și mișcă
rii comuniste. !a cauza cola
borării și păcii in întreaga lume. 
(Aplauze puternice, indelune re
petate).

Dragi tovarăși.
In fața întregului nostru po

por stă sarcina înfăptuirii mă
rețelor obiective cuprinse în 
programul elaborat de Congre
sul al X-iea pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Desigur, înfăptuirea 
acestui țel cere eforturi susți
nute din partea întregului nos
tru popor. îmi exprim deplina 
convingere că oamenii muncii 
din Capitală, la fel ca toți oa
menii muncii din patria noas
tră socialistă, nu vor precupeți 
nici un efort pentru a realiza 
in cele mai bune condiții pre
vederile actualului cincinal, 
pentru a-și aduce contribuția 
tot mai puternică la ridicarea 
patriei noastre socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice).

Urez din toată inima oame
nilor muncii din Capitală să 
obțină rezultate cît mai bune 
și — dacă se poate — să ocupe 
primul loc în îndeplinirea ho- 
tărîrîlor Congresului al X-leă 
al partidului. Dar fiți atenți, to
varăși, la primul loc concurează 
oamenii muncii din toate ju
dețele țării noastre, deci e des
chisă o competiție largă pen
tru evidențierea celor care v<nr 
munci cel mai bine 1 (Aplauze). 
Cunosc bine organizația de 
jXH-tid din București, cu cei 
peste 200 000 de membri, cîas.a 
muncitoare, intelectualii, oame
nii muncii din Capitală, de a- 
ceea sînt convins că dispuneți 
de forțele necesare pentru a 
putea concura cu succes la lo
zul întîi în uriașa activitate de 
construcție pe care o desfășoară 
întregul nostru popor. Eu v-Jș 
dori să aveți succes, să ocupați 
locul întîi ! (Aplauze puternice). 
Desigur, tovarăși, dacă Capitala 
va ocupa locul întâi, contribu
ția ei ta realizarea și depășirea 
de către ;x>porul nostru a pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea va fi și mai mare. 
Din această întrecere va cîș- 
liga însă, în orice caz, întreaga 
noastră națiuni* socialistă, ob
ținând noi succese în creșterea 
bunăstării și fericirii poporului. 
(Aplauze puternice îndelung re
petate, urale).

In încheiere, doresc încă o 
dată să exprim convingerea 
conducerii noastre de partid și 
de stat că oamenii muncii dio 
Capitală. întregul nostru popor 
vor înfăptui și în viitor, co 
elan și abnegație, politica mar- 
xist-leninistă a partidului nos
tru, vor da viață mărețului 
program de înflorire a patriei 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale). ,

Urez din toată inima oame
nilor muncii din Capitală, tutu
ror cetățenilor. întregului nos
tru popor noi și noi succese în 
activitate, multă sănătate și 
multă fericire !
(.Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța politică conducă
toare a întregii noastre națiuni 
pe calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).

Trăiască patria noastră socia
listă. poporul român, construc
tor a| socialismului șî viitor 
constructor al comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
urale).

Trăiască unitatea tuturor ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperia- 
liste 1 (Aplauze puternice, pre
lungite, urale).

Trăiască colaborarea și prie
tenia dintre toate popoarele lu
mii Trăiască pacea I (Aplauze 
puternice, prelungite, urale și 
ovații. Se scandează minute în 
șir „Ceaușescu — P.C.R.' Cei 
prezenți la adunare ovaționea
ză minute in șir pentru partid» 
pentru Comitetul său Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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In prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a conducătorilor 

de partid și de stat, a avut loc 
impresionanta adunare populară 

consacrată împlinirii a 150 de ani 
de la mișcarea revoluționară condusă 
de îudor Vladimirescu și festivitatea 
acordării gradului de ofițer unei noi 

promoții de absolvenți ai școlilor 
militare

[MtrwtiYiiir-^1,

FlanllcstAri prilejuite dc 
aniversarea zilei dc 23 August

(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
comandantul suprem al for
țelor noastre armate, însoțit de 
general de armată Ion Ion iță, 
ministrul Forțelor Armate, 
Ion Stânescu, președintele 
Consiliului Securității Statu
lui. și Cornel Onescu. minis
tru: afacerilor interne, trece 
în revistă unitățile de ofi
țeri.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Deschizând adunarea, a lu
at cuvîntul tovarășul Dumi
tru Popa, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

A vorbit apoi tovarășul ge
neral de armată Ion loniță, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul Forțelor 
Armate, care în cuvîntul său 
a subliniat că generalii, ofi
țerii. maiștrii militari, sub
ofițerii și ostașii vor urma și 
de acum înainte, neabătut, 
politica profund științifică, 
marxist-leninlstă a Partidu
lui Comunist Român, consa- 
crindu-și întreaga energie 
îndeplinirii datoriei sfinte 
față de popor, față de scum
pa noastră patrie. Republica 
Socialistă România.

La adunare au luat, de a- 
semenea. cuvîntul Hristache 
Antonache. Erou al Muncii 
Socialise, muncitor al i’z'ne- 
lor 23 August, scriitorul Mih- 
nea Gheorghiu, locotenent 
Vasile Apostol, șeful promo
ției Scolii „Nicolae Bălces- 
cu°. în numele absolvenților 
Școlilor militare de ofițeri 
ale Ministerului Forțelor Ar
mate. locotenent Potenteu 
Ana Marian, șeful promoției 
Școlii Militare de ofițeri de 
securitate, locotenent Con
stantin Stefan Dumitru, șef 
de promoție, din partea școlii 
de ofițeri M A.T.

In momentul cînd se a- 
nunță că va lua cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cei peste 10CL000 de parti
cipant la adunare, aclamă, 
ovaționează minute în șir. 
Se scandează : ..Ceaușescu- 
P.C.R.", ..Trăiască Partidul 
Comunist Român". „Trăiască 
scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România".

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru

a fost subliniată în repeta
te rin duri cu vii și puterni
ce aplauze.

Adunarea ia sfirșit într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire. dc vibrant patriotism, 
de internaționalism militant 
care și-a găsit expresia în 
lozincile la adresa întăririi 
unității țărilor socialiste. a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Se aud 
cuvinte de slavă' pentru 
partid, pentru patria socia
listă, pentru harnicul șj ta
lentatul popor român făuri
tor al societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Cei peste 100 000 de parti- 
cipanți își reafirmă voința de 
neclintit de a duce mai de
parte, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, idea
lurile pentru care au luptat 
și s-au jertfit înaintașii, de 
a ridica România socialistă 
pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației, de 
a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidu
lui închinată cauzei nobile a 
socialismului și păcii, priete
niei și colaborării cu toate 
țările socialiste, întăririi fron
tului antiimperialist, priete
niei și înțelegerii între po
poare.

Prin fața comandantului 
suprem al Forțelor Armate, 
a conducătorilor de partid 
și de stat, defilează, în frun
te cu drapelele de luptă ale 
unităților, detașamentele ab
solvenților. Sînt tineri fii de 
muncitori, de țărani și inte
lectuali. care îmbrăcînd haina 
ostășească și jurînd credință 
patriei, poporului, sînt hotă- 
rîți să apere libertatea și in
dependența României socia
liste. tot ceea ce poporul 
nostru înfăptuiește sub con
ducerea partidului, să-și în
chine toate forțele ridicării 
continue a pregătirii de luptă 
și politice, să-și aducă con
tribuția pe frontul muncii 
pașnice. Ii vom regăsi pe a- 
cești tineri ofițeri în cazărmi 
și pe cîmpul de instrucție, pe 
marile șantiere ale tării, ca 
cetățeni demni ai patriei, a- 
părători de nădeide ai cuce
ririlor socialismului.

★
La amiază, Ministerul For

țelor Armate, Consiliu] «Secu
rității Statului și Ministerul 
Afacerilor Interne au oferit 
mese festive în cinstea noii 
promoții de absolvenți ai A- 
cademiei Militare și școlilor 
militare de ofițeri activi.

(Agerpres).

MOSCOVA 20. — Corespon
dență de la Silviu Podină.

La 20 august, a avut loc la 
Moscova adunarea festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovietice 
consacrată celei de a 27-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist. Adunarea 
a fost organizată dc comitetul 
orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
consiliul central al sindicatelor 
sovietice. C.C. al Comsomolu- 
lui, Uniunea Asociațiilor Sovie
tice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine și de 
Asociația de prietenie sovieto- 
română.

Adunarea a fost deschisă de 
N. A. Roskov, secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și U.R.S.S.

Luînd cuvîntul G. G. Sotni
kov. prim-vicepreședinte al 
A.P.S.R., locțiitor al ministrului 
construcției de mașini grele, 
energetice și de transport al 
U.R.S.S., a subliniat succesele 
remarcabile -dobîndite de po
porul român, sub conducerea 
partidului său comunist. în cei 
27 de ani care au trecut de 
la eliberare, relevînd dezvolta
rea rodnică a relațiilor multi
laterale de prietenie și cola
borare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și U.R.S.S.

A vorbit apoi Teodor Mari
nescu, care, după ce a mulțu
mit pentru cuvintele de priete
nie adresate țării noastre, a 
făcut un bilanț al marilor în
făptuiri dobîndite de poporul 
român în anii de după elibe
rare.

★

BELGRAD 20 Coresponden
tul Agerpres, Georgea Ionescu, 
transmite : La Liubliana (R.S.F 
Iugoslavia) s-a deschis expoziția 
„România în imagini". Consa
crată aniversării Zilei de 23 
August, expoziția prezintă as
pecte din realizările României

socialiste în industrie, agricul
tură, în domeniul construcțiilor 
și al turismului. Vernisajul s-a 
desfășurat în prezența secreta
rului pentru informații ai Con
siliului Executiv al R.S. Slo
venia, Ciril Șter, a altor perso
nalități politice, oameni de stat 
și cultură, ziariști din capita
la slovenă. Primul secretar al 
Ambasadei Române la Belgrad 
Costache Zavu, a vorbit despre 
realizările de seamă obținute 
de poporul român, sub condu
cerea Partidului său comunist, 
pe drumul- făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te.

★

HAVANA 20 — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite: La Ambasada ro
mână din Havana a avut loc 
o conferință de presă consa
crată celei de-a 27-a aniversări 
a eliberării României de sub 
jugul fascist. Ambasadorul Pe
tre Ionescu a vorbit numeroși
lor redactori ai ziarelor, agen
ției Prensa Latina, radioului și 
televiziunii cubaneze, prezent! 
la conferință, despre importan
ta getului istoric de la 23 Au
gust 1944, transformările revo
luționare care au avut loc în 
anii puterii populare și succe
sele remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, în opera 
de construire a socialismului. 
Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la activitatea interna
țională a României, subliniind 
principiile care stau la baza a- 
cesteia, contribuția activă adu
să la întărirea unității sistemu
lui mondial socialist, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, la cauza destin
derii. păcii și progresului în 
lume.

★

TOKIO 20 Corespon'deniul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans

mite : Cu prilejul Zilei dc 23 
August, la Tokio s-a deschis 
vineri Expoziția „București — 
Capitala României", organizată 
de Institutul Român pentru- 
Relații Culturale cu Străinăta
tea și de Asociația de prietenie 
Japonia-România.

La inaugurarea expoziției, ce 
înfățișează imagini din istoria 
și prezentul Bucureștiului, am
basadorul Român Iosif Gheor
ghiu a făcut o scurtă prezen
tare a evoluției capitalei țării 
noastre.

HELSINKI 20 (Agerpres). 
— Reprezentanți al organi
zației sovietice „Tehnopro- 
mexport" și ai societății fin
landeze „Imatran Voima“ au 
semnat joi la Helsinki un 
contract privind asistența 
tehnică pe care U.R.S.S. o 
va acorda pentru construirea 
în Finlanda a celei de-a do
ua centrale atomo-electrice 
din această țară, ce va avea 
o putere de 440 000 kilovați. 
A fost semnat, de asemenea, 
un contract privind livrarea 
a - Uniunea Sovietică în
Finlanda a combustibilului 
destinat primei centrale ato
mo-electrice finlandeze.

VIETNAMUL DE SUD
• O COMPANIE SAIGONEZA DISTRUSA INTR-O AM

BUSCADA ORGANIZATA de patrioți.
0 PESTE 600 DE SOLDAȚI SAIGONEZI AU TRECUT IN 

LUNA IULIE DE PARTEA FORȚELOR POPULARE
SAIGON 20 (Agerpres). — 

Agenția de presă „Eliberarea-* 
anunță că, în cursul unei recen
te ambusoade, forțele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu au 
scos din luptă o companie sai- 
goneză în zona Ho Kheh, din 
provincia septentrională Quang 
Tri. Cu acest prilej, forțele pa
triotice sud-vietnameze au făcut 
prizonieri numeroși soldați ina
mici și au capturat o mare can
titate de arme și muniții.

In regiunea Cam Lo, unități 
ale forțelor patriotice au de

cimat un pluton al trupelor a- 
mericano-saigoneze, iar în zo
na Ba Ho au doborî t un eli
copter.

Pe de altă parte, potrivit u- 
nui bilanț incomplet, mențio
nează agcnțiaAde presa „Elibe
rarea", peste 600 soldați apar- 
ținînd trupelor de la Saigon au 
trecut luna trecută de partea 
forțelor populare. De aseme
nea, în mai multe regiuni s-au 
înregistrat răscoale ale unor 
unități saigoneze.

Geneva

Insurecția națională
(Urmare din pag. 1)

unitățile militare, împreună cu 
formațiile de luptă patriotice, 
avînd sprijinul larg al popu
lației, au zdrobit în zilele de 
23—31 august 1944 forțele hitle- 
riste din Capitală, din părțile 
centrale, de sud, sud-est și sud- 
vest ale țării. Forțele insurec
ționale au provocat ocupantu
lui pierderi evaluate la peste 
61 000 de oameni. Au fost cap
turate 222 de avioane, 438 de 
nave fluviale și maritime, o 
mare cantitate de tehnică de 
luptă și mijloace de transport.

După înfăptuirea insurecției, 
armata română împreună cu ar
mata sovietică, a continuat lupta 
pentru zdrobirea trupelor hitle- 
riste-hortiste din partea de 
nord-vest a României și apoi 
dincolo de frontierele țării, pe 
teritoriile Ungariei, Cehoslova
ciei și Austriei, pînă la înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei 
fasciste și încheierea victorioa
să a războiului în Europa.

Sărbătorind împlinirea a 27 
de ani de la înfăptuirea insu- 

. recției, poporul nostru aduce un 
omagiu fierbinte ostașilor, luptă
torilor antifasciști, tuturor pa- 
trioților români care s-au jert
fit pentru eliberarea României. 
EU păstrează sentimente de pro
fundă recunoștință față de U- 
niunea Sovietică, față de glo
rioasele sale armate, care au 
adus o contribuție hotărîtoare la 
eliberarea țării noastre de sub 
dominația hitleristă.

Măreția victoriilor obținute a- 
tunci în lupta cu dușmanul de 
clasă ere ca temelie devota
mentul nemărginit al comuniș
tilor, dăruirea și spiritul lor 
de sacrificiu pentru libertatea 
și fericirea oamenilor muncii. 
Unii din cei mai buni fii ai 
poporului nostru — comuniștii 
și alți patrioți — au căzut vi
tejește la datorie, înscriind cu 
prețul vieții lor, fapte ce vor 
rămîne pentru totdeauna în 
conștiința generațiilor.

In bătălii hotărâtoare pentru 
viitoru; lor, masele populare, 
conduse de partidul comunist, 
au lecuit rănile războiului, au 
refăcut economia națională și 
apoi, prin dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție, a între
gii vieți politico-soclale, au în
scris România pe coordonatele 
civilizației socialiste.

In prezent poporul nostru este 
angajat cu toate forțele în 
munca pentru înfăptuirea pro

gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, adoptat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Succesele obținute în opera 
de construire a socialismului 
sînt rezultatele eforturilor po
porului nostru, ale conducerii 
sale de către Partidul Comunist 
Român.

Comuniștii, și împreună cu ei 
întregul popor, au primit cu vie 
satisfacție și deplină aprobare 
propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, 
de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii.

Conducînd vasta operă con
structivă a poporului român, 
militînd pentru pace și coope
rare între națiuni, partidul nos
tru ține în același timp seama 
de faptul că forțele imperia
liste reacționare, nu renunță la 
politica amenințărilor militare 
și agresiunilor armate. De a- 
ceea, partidul și guvernul men
țin mereu trează vigilența oa
menilor, se preocupă de pre
gătirea întregului popor pentru 
apărarea patriei, de perfecțio
narea forțelor armate, dezvol- 
tînd colaborarea militară cu sta
tele membre ale Tratatului de 
la Varșovia, cu toate țările so
cialiste, în conformitate cu prin
cipiile care stau la baza rela
țiilor dintre aceste state.

La cea de-a XXVII-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, armata noas
tră, alături de luptătorii găr
zilor patriotice, se prezintă ca 
o armată puternică, profund 
devotată patriei, poporului și 
partidului. Minerii Văii Jiului 
avînd marea cinste de a fi în
cadrați ca luptători ai forma
țiunilor de gărzi patriotice de
pun eforturi la locul de pro
ducție dînd tone de cărbune 
peste plan, iar în timpul liber 
își perfecționează măiestria mî- 
nuirii armelor pentru a fi 
gata dacă situația o va im
pune, să-și apere libertatea, fe
ricirea urmașilor lor.

Alături de toți oamenii mun
cii, luptătorii gărzilor patrio
tice din Valea Jiului, strîns u- 
niți în jurul partidului, ani
versează eliberarea patriei plini 
de încredere în viitorul lumi
nos spre care îi călăuzește con
ducătorul încercat al națiunii 
noastre socialiste — Partidul 
Comunist Român.

Stare de urgență în Bolivia
LA PAZ 20 (Agerpres). — 

Guvernul bolivian a decretat 
joi seara starea de urgență pe 
întreg teritoriul țării, anunțînd 
că „elemente ale reacțiunii in
terne și externe" au declanșat 
o rebeliune armata în locali
tatea Santa Cruz, al doilea 
oraș ca mărime din Bolivia. 
Președintele Republicii, genera
lul Juan Jose Torres, a adre
sat în seara aceleiași zile un 
mesaj radiodifuzat populației, 
cerîndu-i să se alăture forțelor 
guvernamentale pentru, a înă
buși rebeliunea.

Confederația Muncitorilor Bo
livieni, cea mai mare organi
zație sindicală, Adunarea Popu
lară, și alte organizații sindi
cale și studențești au cerut tu

turor membrilor lor, populației, 
să fie gata pentru a acționa în 
scopul apărării regimului. A- 
ceste organizații au lansat, de 
asemenea, un apei populației să 
participe la o mare demonstra
ție împotriva reacțiunii.

Intr-o declarație radiodifuzată 
vineri dimineața, ministrul de 
interne, Jorge Gallardo, a pre
cizat că forțele guvernamentale 
sînt stăpîne pe situație. Regimen
tele cantonate în zona orașului 
Santa Cruz au primit ordin să 
preia controlul asupra acestei 
localități.

Potrivit unor știri transmise 
de agențiile occidentale de pre
să, în orașul Santa Cruz s-ar 
desfășura lupte între forțele gu
vernamentale și rebeli.

Sedinfa 
Comitetulsiâ 

pentru 
dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc o nouă ședin
ță a Comitetului pentru dezar
mare, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul reprezentanții Italiei, 
Marocului și Mexicului.

Abordînd problema interzice
rii armelor bacteriologice (bio
logice) și a toxinelor, șeful de
legației italiene a sugerat unele 
modificări în textu] proiectului 
de convenție aflat în dezbate
rea Comitetului, vizînd, îndeo
sebi, îmbunătățirea sistemului 
de verificare în contextul unui 
viitor acord.

Reprezentantul Marocului a 
apreciat, în cuvîntul său, că 
proiectul de convenție privind 
interzicerea armelor biologice, 
depus la 5 august a.c. în comi
tet, constituie o bază bună 
pentru continuarea dezbaterilor 
și finalizarea unui text cores
punzător în acest domeniu. El 
a subliniat, în același timp, 
necesitatea luării în considera
ție a propunerilor de îmbună
tățire a proiectului, avansate de 
alte delegații. în special amen
damentele prezentate recent de 
tarile nealiniate, pentru a se 
obține Un consens general asu
pra proiectului de convenție ce 
urmează a fi transmis Adună
rii Generale a O.N.U.

Delegatul -Mexicului a pre
zentat un document de lucru 
cuprinzând unele date funda
mentale. relative la Tratatul cu 
privire la interzicerea armelor 
nucleare în America Latină. 
Vorbitorul a apreciat că ansam
blul aspectelor privind crearea 
de zone denuclearizate trebuie 
să preocupe Comitetul dc dezar
mare. El a făcut referire în a- 
cest sens și la propunerea Ro
mâniei în comitet, privind ero
area de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii.

Diverși lideri sindicali americani cer 
conducerii A.F.L.-C.I.O. să se acționeze unit 

în fața presiunilor Administrației
NEPOPULARITATEA MĂSURILOR ECONOMICO-FINANCIARE ANUNȚATE DE PREȘE

DINTELE NIXON
WASHINGTON 20 (Agerpres).

— Dezaprobarea exprimată de
majoritatea liderilor sindicali 
față de măsurile economico-fi- 
nanciarc anunțate de președin
tele Nixon, și îndeosebi față dc 
înghețarea salariilor pe o pe
rioadă de 90 de zile, consti
tuie un motiv de îngrijorare 
pentru oficialitățile americane. 
O delegație de experți econo
mici guvernamentali în frunte 
cu ministrul muncii, James 
Hodgson, a luat parte joi la o 
reuniune cu ușile închise a 
Consiliului Executiv al celei 
mai mari centrale sindica
le americane — A.F.L.-C.I.O.
— cu scopul declarat dc 
a explica noua politică e- 
conomico-financiară a Admi
nistrației. Casa Albă a de
semnat, pe de altă parte, pe

directorul Oficiului pentru 
management și probleme bu
getare, George Shultz, să se 
întîlneascâ cu liderii uniunilor 
sindicale americane, într-o nouă 
încercare de a-i convinge să 
renunțe la opoziția lor și să se 
conformeze cererilor de a se 
înceta grevele în curs în peri
oada celor 90 de zile de ..ur
gență națională" și de a nu se 
declanșa noi greve în acest 
timp.

Temerile Administrației au 
la bază lipsa de popularitate în 
masa salariaților a măsurii de 
înghețare a salariilor calificată 
de Harry Bridges, liderul gre
viștilor din porturile de pe coas
ta Pacificului, drept „o încerca
re de a arunca întreaga povară 
a luptei împotriva inflației pe 
spinarea clasei muncitoare, fa

vorizând pe bogați și oferind noi 
posibilități monopolurilor". Ca 
o expresie a acestor nemulțu
miri se înscriu și scrisorile a- 
dresate de diverși lideri sindi
cali locali conducerii A.F.L.- 
C.I.O. prin care cer să se acționeze 
unit în fața presiunilor Admi
nistrației. Intr-una din scrisori, 
relevă agenția U.P.I., se pro
pune declararea unei greve na
ționale cu durata de o zi pen
tru a se protesta împotriva noi
lor măsuri economico-financiare.

Docherii din porturile de pe 
coasta Pacificului, ca și lucră
torii de la telefoane din New 
York continuă să se afle în 
grevă, nesocotind apelul Admi
nistrației pentru reluarea lucru
lui.

DUMINICĂ 22 AUGUST

Stan17,30

18,30

14,00

14,30

[jzg)B

16,40

17,30

19,00

15,00
16,00

11,15

12,00
17,00

seară, 
mea de

8,00 Transmisiune de la para
da militară și demonstra
ția oamenilor muncii din 
Capitală și din țară cu 
prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fas
cist

12,30 Țara întreagă în sărbă
toare.

13,00

Mari compozitori, mari 
interpreți.
De strajă patriei.
Vara copiilor — al6um 
vacanță.
Film artistic
Bran.
Vetre folclorice : „Rapso
dia vilceonă".
Reportaj TV.
1 001 de seri.

de

Și

prin corespondență (partea 
I). O producție a stu
diourilor sovietice.

22,10 Spre soare. Recital de 
muzică ușoară româneas
ca.

22,30 Telejurnalul de noapte.

Emisiune în limba ma- 20,10
ghiară
Concert popular. Arii din
operete. canțonete și pie- 21,25
se instrumentale celebre. 21,30
Postmeridian. Televacanța. 
30 de minute la Trei 
brazi.
Magazin duminical.
Fotbal : Rapid — U.T.A. 
(divizia A — rezumat în
registrat).
Film serial pentru tine
ret : Planeta giganților. 
Fotbal : Steaua - Univer
sitatea Craiova (Divizia A) 
— înregistrarea integrală 
a partidei.
Piese instrumentale de 
mare popularitate inter
pretate de Ion Voicu.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară.

19,15
19.30
20,10'X2oncert-spectacol de mu

zică populară. Floarea 
din grădină — transmisie 
de pe scena clubului U- 
zinel „Republica" din 
București.
Film artistic : Nevăzut,
necunoscut. 
Telejurnalul 
Romanțe și 
trîneștl.

< LUNI 23

de noapte, 
cîntece bă-

AUGUST

emisiunii de 
Matineu pen- 

.,Viers de joc și 
— spectacol pre-

Deschiderea 
dimineață, 
tru copii, 
bucurie"
zentat de Ansamblul fol
cloric „Poienița" al Casei 
pionierilor din Timișoara. 

10,00 Viața satului.

18.50
19,15
19,30 Telejurnalul de 

Românie, țara 
glorii, țara mea de dor. 
Spectacol muzical-lilerar. 
Mlcroavanpremierâ. 
Spectacol de varietăți.

22.50 Telejurnalul de noapte.

< MIERCURI 25 AUGUST

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra — pasiune pen
tru tehnică".

18,25 Mult e dulce și frumoasă.
18,40 Un interpret al cintecului 

transilvănean : Ion Bogza.
18,50 Confruntări. De Io idee 

la practică. Valorificarea

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Timp și onotimp în agri
cultură.

19,10 Pentru sănătatea 
Igiena timpului liber.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Ancheta TV. Lupta 

inerția.
20.40 Spectacol muzical de 

vertisment.
21.40 Cadran internațional, 

mentorii, documentare, 
portaje.

22.20 Seară de balet.
22.45 Telejurnalul de' noapte.

dv.

cu

Co
re-

< VINERI 27 AUGUST

17,00

< MARȚI 24 AUGUST

10,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Film arlisflc 
pentru copii. Baladă pen
tru Măriuca - producție 
a studiourilor „București".

11,15 Cintece și jocuri populare 
de pe întreg cuprinsul 
țării.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Magazin 
sportiv.
Toate pînzele sus! — e- 
misiune pentru pionieri. 
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Rochia de bal. Operetă 
de A. Giroveanu.
Film artistic. Roman

17,30

18,15

21,00

pentru

Deschiderea emisiunii 
Cupa vacanței. 
Căminul.
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto.
1 001 de sen.

săptămîna

viitoare

gindirii tehnice românești.
19,10 Tragerea Pronoexpres. 
19,20
19,30
20,00

1 001 de șeii. 
Telejurnalul de seara. 
O școală a patriotismului 
— șantierul.
Melodiile serii.20,15

20.25 Telecinemateca : Bătrinul 
și marea.

21,50 Teleglob : Imagini din 
Ciad.

22,05 Șlagăre și interpreți 
pretutindeni.

22.25 Telejurnalul de noapte.

< JOI 26 AUGUST

de

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma

ghiară.

18,00
18.50
19,10
19.20
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20.15 Patria, in c’ntecel? ostă

șești.
20.30 Vacanța. O comedie in

terpretată de cimpanzei.
21,00 Panoramic științific.
21.30 Film artistic • Roman prin 

corespondentă (partea a 
ll-o).

22,45 Telejurnalul de noapte.

< SiMBATÂ 28 AUGUST

16.15 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete I
Rună seara, băieți !

19.15 Publicitote.
10.90 1 001 de seri.
10 in Toleiurnalul de seară.
20.00 Săotămina internațională. 
2H15 Țele-encicloDedia
21.10 Film serial : Urmărirea.
22,00 Festivalul internațional de 

muriră ușoară de la 
SoDot.

22,50 Teleîurnolul de noapte. 
Sport.

23.10 Romanțe și cîntece de pe
trecere.

SIMBAtA 21 AUGUST
PROGRAMUL I : 7,00 Radio

jurnal ; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Matineu muzical; 8,30 La 
microfon, melodia preferată: 
9,00 Buletin de Știri ; 9,03 L-a 
microfon, melodia preferată 
(continuare) ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Arii din operete; 
10,20 Colțul copiilor; 10,30 Din 
țările sooialiste ; 11,00 Buletin 
de știri; 11,15 Radioclub turis
tic ; 11.30 Cîntece patriotice ;
12,30 întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
13,00 Radiojurnal ; 13,30 Radio- 
divertisment muzical ; 16,00 Ra
diojurnal ; 17,30 Din cele mai 
cunoscute cîntece și jocuri popu
lare ; 20,05 Zece melodii profe
rate ; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal.

SIMBAtA 21 AUGUST ■ 
116,15 Deschiderea emisiunii. I

Emisiune în limba ger- I 
mană. ||

118,00 Bună scara, fete! n
Bună seara, băieți I |

I 18,30 Spectacol festiv con- . 
|| sacrat celei de-a 27-a I 
n aniversări a eliberării • 
|| României de sub jugul |

i TV I 
| fascist. Transmisiune di- | 
» rectă de la Sala Palatu- |

I lui.
I 19,50 1001 de seri.
■ 20,00 Telejurnalul de seară. . 
I 20,30 Săptămîna internațio- I 
Inală. “

20.45 Tele-enciclopedia. 8

121,45 Film serial : „Urmări- 1 
rea" — episodul V „Bu- I
merangur. f

I 22,30 Alo vacanța. i
■ 23,30 Telejurnalul de noapte. |

ȘCOALA
f

PROFESIONALĂ

LUPENI - HUNEDOARA
Primește înscrieți de candidați pentru concursul de ad

mitere din 1—10 septembrie la cursurile de zi pentru urmă
toarele meserii:

• mecanizatori mineri
• lăcătuși de mină
f1 electricieni de mină

înscrierile se fac pînă la data de 31 august 1971 inclusiv.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


