
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

a primit scrisorii® de acreditare
a ambasadorului Japoniei

In cursul după-amiezii de vi
neri, președintele Republicii Socia- 

România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit scrisorile de a- 
creditare a . noului ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Japoniei în țara noastră, Junji 
Yamada.
(Cuvîntările rostite — în pagina a V-a)
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LA ANIVERSAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

mobilizează larg 
forțele și energiile

ÎNALTĂ CINSTIRE, DRAGOSTEA FIERBINTE A ÎNTREGII NAȚIUNI

PRESTIGIUL
CULTURII

ROMANEȘTI
Ideile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
insuflă un avînt fără precedent crea
ției, afirmării geniului inepuizabil al 

poporului
Departe de a fi un atribut care 

vine de la sine, prestigiul unei 
culturi, ca și al indivizilor, ca și al 
tuturor fenomenelor spiritului, se 
dobîndește anevoios, prin eforturi, 
prin inspirație, prin intensitatea 
luminoasă a țelurilor atinse într-o 
epocă anumită, intr-un cadru so
cial determinat. Dar sînt oare su
ficiente aceste eforturi ale inșilor 
creatori, oricît de înzestrați ar fi 
ei, pentru a putea vorbi de presti
giul 
unei 
dacă 
dacă 
mint, dacă n-ar avea 
lungimea unui orizont 
țional ? Și-ar putea dobîndi 
lor și obștii lor, un prestigiu inter
național ? întrebare firească. Nu se 
cunosc culturi mari care -s-au năs
cut spontan, pe teritorii anodine, 
înghesuite undeva pe la coada isto
riei, în unghiurile tenebroase ale 
atlaselor culturii mondiale. Numai 
prestigiul țării poate da și presti
giul unei culturi. Așa precum 
acest imens și inepuizabil tezaur 
creației — cultura — sporește, 
rîndul său, zestrea: de prestigiu 
țării care o leagănă și o crește 
brațele ei. Iar pe lîngă toate aces
tea, privind de la temelie și ajun- 
gînd în piscuri, să nu uităm rolul 
personalităților I Fără ele, fără ge
niul lor creator de direcție, nici ță
rile, nici culturile nu-și capătă re-

național și 
culturi ? Ce s-ar 
ei n-ar avea în 
n-ar avea sub

internațional al 
întîmpla oare 
spate o țară, 
tălpi Un pă- 
în ochi toată 
spiritual na- 

oare,

și 
al 
la 
a 

in

lieful normal, rîvnit îndelung, 
ținut dificil.

Norocul nostru, al românilor, 
fost că, întotdeauna cînd vegetația 
spiritului avea nevoie de rodnicia 
pâmîntului, de ploile și de lumina 
orizontului părintesc, pămîntul 
acesta n-a fost niciodată zgîrcit. 
Așa cum, ori de cite ori, în arși
țele istoriei, în zbuciumul, sacrifi
ciile și luptele ei milenare, țara a 
știut să se adape de la izvoarele 
spiritului, purificîndu-se în aspira
țiile ei înalte, ca într-o fintînă a 
Castiliei. Și în osmoza aceasta fe
ricită era firesc să se nască perso
nalități, ele. la rîndul lor. dînd o 
direcție binefăcătoare istoriei, pre
cum și avîntul necesar cugetării, 
aripi largi și cutezătoare spiritului 
ei neodihnit. Nu e cazul să facem 
aici expozeuri de istorie literară, de 
istorie a culturii. Multe fapte sînt 
cunoscute chiar din manualele de 
școală. Dar totuși ce sentiment 
tulburător ne încearcă atunci cînd, 
aplecați peste paginile trecutului, 
vedem că epocile mari ale istoriei 
și culturii noastre naționale . au 
mers. mînă;în mînă^că și-au născut 
întotdeauna personalitățile capabile 
să creeze istorie și 
du-se călăuzite de 
crederea, pasiunea 
jertfitoare de sine ?

Să urce națiunea spre comunism, in zbor

selectivelor muncitorești
Tractoare fabricate 

la Timișoara
Pe harta economică a țării a fost 

înscris un nou centru al industriei 
de tractoare — municipiul Timi
șoara, care va contribui, alături de 
Brașov. Craiova și Miercurea Ciuc, 
la sporirea și diversificarea pro
ducției aceslor mașini, la dotarea 
unităților agricole cu mijloace me
canice moderne. Producția timișo
reană de tractoare a fost încredin
țată destoinicului colectiv al între
prinderii „Tehnometal". Muncitorii 
și cadrele tehnice ale acestei cu
noscute unități producătoare de 
mașini și utilaje agricole au reu
șit să finalizeze și să livreze 
mul lot de tractoare de 45 
Tipul de tractor fabricat aici 
destinat mecanizării lucrărilor 
viticultură.

2 500 tone oțel 
peste plan

Ridicînd la un nivel superior in
dicii de utilizare a agregatelor, 
formațiile de lucru de la cuptoa
rele Martin și electrice din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
au înscris. în graficul de producție, 
a 2 500-a tonă de oțel elaborată și 
livrată laminoarelor peste prevede
rile de plan în primele două de
cade ale lunii ianuarie. Aproxima
tiv 35 la sută din metalul furnizat 
în plus reprezintă oțeluri aliate 
și înalt aliate cu caracteristici îm
bunătățite.

Cantități suplimentare 
de cărbune

La întreprinderea minieră Uri- 
cani, din bazinul Văii Jiului, se 
desfășoară o muncă susținută pen
tru ridicarea la un nivel calitativ 
superior a activității productive, in 
vederea scoaterii din adincuri a 
unor cantități sporite de cărbune 
cocsificabil necesar siderurgiei. 
S-au stabilit și aplicat in acest 
scop măsuri corespunzătoare ce vi
zează extinderea tehnologiilor de 
lucru de mare randament, îmbună
tățirea indicilor de folosire a ma
șinilor și utilajelor din subteran, 
perfecționarea organizării produc
ției și a muncii. Ca urmare, mi
nerii de la Uricani au extras de la 
începutul lunii ianuarie, peste pre
vederile de plan, 650 tone cărbune 
de bună calitate.

pri-
CP. 
este
din

cultură, lăsin- 
fervoarea, in
și energia lor

Ion BRAD
(Continuare în pag. a IV-a)

O imagine-simbol pentru prezent și isto
rie : aici, în aceasta- clipă, se naște viitorul.

Cu un gest energic de ctitor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu așază piatra de teme
lie a unui nou vlăstar industrial. A unei noi 
vetre de forță, prosperitate și omenie.

Cîte asemenea clipe n-a marcat istoria 
acestor ani ? Cîte asemenea simbolice 
borne ale viitorului nostru, plantate în pă
mîntul patriei de secretarul general al 
partidului, nu se află la temelia celor mai 
impunătoare zidiri de pe întreg cuprinsul 
țării ?

Omagiindu-I, poporul nostru, constructor 
prin vocație, îi urează nu numai ani mulți 
și fericiți, ci și cît mai multe asemenea feri
cite momente care semnifică însăși așezarea 
temeliilor viitorului prosper al 'României.

Oferindu-ne spre publicare acest tablou prin care 
omagiază aniversarea secretarului general al parti
dului, pictorul Sabin BĂLAȘA ne-a declarat :

„Un om mare este astfel prin ceea ce a făcut, prin 
ceea ce face, prin ceea ce poate face pentru poporul'' 
său. De-a lungul istoriei țării noastre, conducătorii care 
s-au născut în mijlocul poporului și au rămas alături 
de popor, cucerindu-i și păstrîndu-i independența s-au 
numit cei mari, cei buni, cei viteji, masele recunos- 
cîndu-și în ei chiar propria lor bunătate, vitejie și 
măreție.

Președintele țării noastre aparține cu strălucire aces
tei ilustre galerii a marilor fii și conducători a cărei

operă vastă își trage sevele perene din contopirea to
tală cu simțămintele și aspirațiile poporului, persona
lități care văd și gîndesc mereu cu ochii și cu mintea 
poporului. Opera sa vastă este opera unui mare și cu
tezător vizionar, un vizionar comunist al idealului na
țiunii" ndăstre, puternic și departe proiectat în viitor.

In acest fel mi-am dorit și gindit modestul meu 
omagiu întruchipat în acest tablou, unde portretul ma
relui fiu al națiunii noastre se profilează organic pe 
curbura Carpaților străbuni, îngemănare a unui om 
cu spațiul vast și etern al țării sale,

îi urez președintelui patriei noastre și familiei sale 
întregi sănătate, putere de muncă, fericite — spre bi
nele și fericirea poporului".

Mașini-agregat de înaltă 
productivitate

La întreprinderea de autocami
oane din Brașov se află în stadiu 
de finalizare noi mașini-agregat de 
înaltă 
tea se 
pentru 
de 135 
crarea 
de 215 
concomitent mai 
Din 1967 și pînă acum 
fost executate, cu forțe proprii, in 
întreprindere mai mult de 600 ase
menea utilaje, care au dus la o eco
nomie de 350 milioane lei valută, 
în prezent, pe planșeta proiectanți- 
lor și în ateliere se definitivează 
alte agregate și linii automate des
tinate atît întreprinderii de auto
camioane, cit și altor unități con
structoare de mașini.

în plus 
față de prevederi

în aceste zile, cînd țara sărbăto
rește ziua de naștere a secretarului 
general al partidului, muncitorii 
din întreprinderile industriale ar- 
geșene intimpină evenimentul cu 
succese deosebite în producție. 
Iată citeva din ele : în 15 zile din 
ianuarie, rafinorii piteșteni au rea
lizat peste prevederi 6 000 tone de 
benzină și au prelucrat în plus 
2 000 tone de petrol, iar minerii 
cimpulungeni — 1 000 tone de căr
bune. Muncitoarele de la întreprin
derea „Textila" — Pitești au pro
dus și ele suplimentar 800 kg fire 
și 10 000 mp țesături, iar cele de la 
întreprinderea de 
na" — 500 mp de

stofe „Argeșea- 
stofe.

productivitate. Printre aces- 
numără un agregat complex 
prelucrarea bielei motorului 
CP șl altul pentru prelu- 
axei cu came a motorului 
CP — utilaje care execută 

multe operații, 
și pînă acum au

O nouă capacitate 
productivă

La întreprinderea de materiale 
de construcții din 
colectiv a lansat 
la întrecere către 
mură, a intrat în 
capacitate de producție — cea pen
tru fabricarea tuburilor din azbo
ciment cu diametre de 400 milime
tri. Tehnologia de fabricație folo
sită permite atît scurtarea duratei 
de realizare a tuburilor cu aproape 
60 de ore față de tehnologia clasică, 
cit și reducerea cu 30 la sută a con
sumului de beton, în condițiile creș
terii rezistenței produselor.

Călărași, al cărei 
recent chemarea 
unitățile din ra- 

functiune o nouă

„AȚI PUS PIATRĂ DE TEMELIE )
unor mari obiective industriale, dezvoltării

w7 puternice a țarii, creșterii bunăstării noastre"

vetre de oțel a patriei11
împreună cu mii 

țeni, am participat 
tul emoționant cind județului 
nostru i-a fost acordat înaltul 
titlu de Erou al Muncii So
cialiste pentru producția re
cord de porumb. M-am bucu
rat nu numai pentru grija ce 
o acordați dezvoltării agri
culturii. ci și pentru faptul că, 
fiind născut și crescut aici,_ în 
Bărăgan, in 
simbești, din tată 
din neamul meu 
și recoltat 
rumb 
Dar 
cerut 
acestor locuri să 
învețe acum să 
producă și oțel. 
Sute și sute de 
tineri învață în 
prezent meseria atît de com
plexă, de siderurgist. Ctitorul 
viitoarei vetre de oțel a țării 
sinteți dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu. Cuvintele gravate 
pe placa inaugurală a combi
natului ne sint întipărite in 
mintea și inima fiecărui con
structor de pe șantier. „Astăzi, 
16 septembrie 1976, in pre
zența tovarășului 
Ceaușescu, secretarul general 

. al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut loc 
inaugurarea oficială a lucrări
lor de construcție a Combina
tului siderurgic Călărași — 
obiectiv de o deosebită impor
tanță economică, socială și po
litică pentru dezvoltarea in 
ritm susținut a patriei noastre 
socialiste".

A trecut de atunci aproape 
un an și jumătate. Un timp 
scurt, dar suficient pentru a 
vedea limpede transformările 
rapide pe care le cunosc șan
tierul și orașul nostru. Pe vas
tul șantier, contururile prime
lor capacități de producție sînt

de ialomi- 
la momen-

comuna Co
in fiu, cei 
au semănat

po- 
și grîu. 

partidul a 
oamenilor COMBINATUL 

SIDERURGIC 
CĂLĂRAȘI

Nicolae

bine definite. Prin munca har
nică a miilor de constructori 
avansează rapid lucrările la 
oțelăria electrică și secția de 
construcții metalice — obiecti
ve pe care ne-am angajat să 
le punem in funcțiune cu mai 
multe luni in avans. Totodată, 
cu forțe sporite se acționează 
la construcția furnalului, oțe- 
lăriei cu convertizoare, lami
norului de profile grele. Dar, 
atunci cînd ați stabilit con
struirea acestui mare combi

nat, care va pro
duce în final 10 
milioane tone de 
oțel, dumneavoas
tră, omul de ome
nie, ați indicat 
aici, la fața locu
lui, ca municipiul 
Călărași să devină 

un mare oraș modern, care 
să asigure condiții de viață 
civilizată siderurgiștilor și con
structorilor, tuturor locuitorilor 
săi. Sintem pe deplin sa
tisfăcut! că între dezvoltarea 
orașului și înaintarea lucrări
lor pe șantier există o strînsă 
legătură. De curind s-au dat 
în folosință la Călărași un spi
tal cu policlinică, un nou cine
matograf. sute de apartamente 
în cartierul din apropierea 
șantierului. Acestea sint do
vezi concrete ale politicii în
țelepte a partidului nostru, ale 

care 
iubit 
dez- 
țării,

v-au în- 
1976, în 

de lucru 
cazane

dumneavoastră11
„îndemn Ia cutezanță in făurirea 
unei mari citadele industriale'1

grijii permanente pe 
dumneavoastră, cel mai 
fiu al poporului, o purtați 
voltării tuturor județelor 
bunăstării și fericirii noastre. 
Acum. în preajma aniversării 
frumoasei vîrste de 60 de ani, 
vă adresez din inimă urarea 
strămoșească : „La mulți ani !“

Ion RADU POPESCU 
lăcătuș mecanic pe șantierul 
Combinatului siderurgic 
din Călărași

Am avut marea cinste să fac 
parte dintre cei care 
timpinat, la 18 iunie 
vizita dumneavoastră 
la întreprinderea de
mici și arzătoare. Atunci, in 
fața noastră, ați turnat prima 
cupă de beton la fundația vii
torului Combinat de utilaj 
greu din Cluj-Napoca, una 
dintre cele mai mari unități 
ale industriei constructoare de 
mașini. în acele momente, 
profund emoționante, am reți
nut că prin reali
zarea -acestui o- 
biectiv — care in 
prima etapă va 
cuprinde o unita
te pentru produ
cerea de utilaje 
tehnologice des
tinate sectoarelor 
calde, o turnătorie 
oțel — construcția de mașini 
va deveni, pină în anul 1980, 
ramura preponderentă în in
dustria județului nostru. In
tr-adevăr — așa cum ați subli
niat dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in cuvintarea rostită la marea 
adunare populară din Cluj- 
Napoca din vara anului trecut 
— prin realizarea acestui mare 
obiectiv se depășește tot ceea 
ce s-a înfăptuit de cînd există 
orașul nostru.

Sintem convinși că ridicarea 
acestui important obiectiv va 
produce schimbări structura
le adinei in viața județu
lui și. mai cu seamă, in viața 
municipiului Cluj-Napoca. va 
exercita o influență puternică 
asupra dezvoltării invățămin- 
tului și științei, va duce la 
creșterea clasei muncitoare, a 
bunăstării noastre, a tuturor. 
Acest combinat transformă 
Clujul intr-o puternică cetate 
industrială modernă a clasei 
muncitoare din Transilvania. 
Cei ce vom lucra aici vom

avea la dispoziție o mare can- 
tină-restaurant cu săli de mese 
în anexele sociale ale halelor, 
cămine pentru tineret, un club 
și un dispensar-staționar-sai- 
vare, locuințe de serviciu și un 
mare complex de căi de comu
nicație care vor lega munici
piul de această mare unitate 
industrială.

Voi face 
peste 12 000 
gineri și 
vor lucra

COMBINATUL
DE UTILAJ GREU

CLUJ-NAPOCA

ur- 
de 

mă

de fontă și

parte dintre cei 
de muncitori, in- 
tehnicieni care 
în această ce
tate industrială, 
cetate a muncii și 
a vieții noi. socia
liste. Acum 
mez școala 
maiștri și
pregătesc intens' 
pentru noul meu 
loc de mun

că. Constructorii au devansat 
termenul de punere in funcți
une a primei capacități (hala 
de utilaj greu pentru sectoare 
calde), din trimestrul IV al a- 
nului 1979 în trimestrul IV al 
acestui an. Se conturează tot 
mai evident și celelalte obi
ective, iar lucrările de inves
tiții se desfășoară intr-un ritm 
rapid. Iată de ce și noi, cei 
care vom lucra aici, ne-am in
tensificat eforturile pentru a 
ne pregăti cit mai bine, pen
tru a ne însuși temeinic — 
așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — tehnica 
cea mai înaintată, pentru a 
ne ridica nivelul de cunoștin
țe, pentru a stăpîni Ia perfec
ție și aplica rapid în produc
ție, la noile noastre locuri de 
muncă, cuceririle revoluției 
științifico-tehnice.

loan MĂLINAȘ
muncitor la întreprinderea 
de cazane mici și arzătoare 
din Clu|-Napoca

îmi va rămîne pentru tot
deauna in minte ziua de 9 
iulie 1976, cînd, aici, pe limba 
de nisip dintre mare și lacul 
Tașaul, ne adunasem toți 
constructorii veniți să ridicăm 
cca mai mare platformă, pe
trochimică din România, în 
jurul dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aflat prin
tre noi pentru a pune piatra 
de temelie a acestui mare o- 
biectiv economic al cincina
lului. Eram mîndri și bucuroși, 
eram martorii u- 
nui istoric eveni
ment. Cu toții 
știam că. înainte 
de a veni noi aici, 
primul construc
tor și primul pro
iectant ați fost 

dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
care, cu un an în urmă, în 
1975, ați studiat terenul de am
plasare a platformei și ați 
hotărit ridicarea ei in această 
zonă neprielnică agriculturii 
sau altor activități. La o apă
sare pe buton ați pornit soneta, 
ce a început să bată in sol 
primul pilot de beton. A ve
nit rindul nostru să vă urmăm 
gestul și, astfel, a apărut unul 
dintre' cele mai mari șantiere 
ale țării, pe care lucrează acum 
aproape 6 000 oameni. Nu am 
avut suficient pămînt pe care 
să amenajăm platforma și am 
cucerit din mare 50 de hec
tare. Apoi, cum se spune, ca 
din pămînt am făcut să răsară 
instalații, rezervoare, utilaje 
și. astfel, în primăvara tre
cută, cind ne-ati vizitat din 
nou. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, șantierul era ca un 
stup de albine. Și, din nou, 
ne-am strins în jurul dum
neavoastră. Ne-ați felicitat 
pentru ceea ce am realizat și 
ne-ați îndemnat să accelerăm 
ritmul de lucru, incit Ia sfir-

COMBINATUL 
PETROCHIMIC

NĂVODARI

șitul acestui țn să începem 
probele tehnologice la primul 
obiectiv — rafinăria de (iței. 
Ne-am sumes încă o dată mi- 
necile și ne-am apucat de lu
cru cu forțe înzecite, și acum, 
cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări și a 45 de ani de 
activitate revoluționară, vă 
asigurăm, încă o dată, că ne 
vom respecta angajamentul.

Orașul Năvodari a și în
ceput să-și extindă vertigi
nos perimetrul și să creas

că x pe verticală, 
tot mai sus, pen
tru a deveni o a- 
devărată citadelă 
a petrochimiei ro
mânești. Liceul 
de specialitate 
inființat pregă
tește viitoarele 

cadre care vor lucra in aceas
tă profesie ; proiectanții și 
edilii, la rindul lor, au și con
turat viitoarele dotări : sute 
de blocuri de locuințe, un cine
matograf, noi școli generale și 
grădinițe pentru copii, un spi
tal nou, un parc și tot ceea ce 
este necesar pentru ca oamenii 
să muncească, să trăiască și 
să se simtă mai bine din toate 
punctele de vedere. Aceasta 
este, de fapt, semnificația pri
mului pilot bătut de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la temelia noii 
platforme petrochimice : viața 
nouă pe care o construim as
tăzi, mai îmbelșugată și mai 
frumoasă. De aceea, vă urăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulți ani fericiți, sănătate și 
putere de muncă, pentru a 
pune noi și puternice temelii 
înfloririi țării.

Ion N1CHITA 
mecanic, 
la Trustul de construcții 
chimice 'Năvodari
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Din toate colțurile țării sosesc pe adresa secretarului 

generai a! partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vibrante te
legrame de felicitare, care se constituie în mărturii ale nețărmu
ritei stime și recunoștințe pe care întregul popor le poartă 
conducătorului partidului și țării,
--------------------------- r ________________

DEMNITA TEA MANĂ
IN GlNDIREA REVOLUȚIONARĂ
A PREȘEDINTEL UI ROMÂNIEI 

încrederea în om, în capacitatea lui de autoperfecționare, în puterea societății 
de a înrîuri conștiințele - iată ideile-forță care stau la temelia concepției 
secretarului general al partidului nostru privind formarea omului nou, constructor 

al socialismului și comunismului
„Cu inimile pline de o profundă 

bucurie. comuniștii, toți oamenii 
muncii din ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA FINA DIN BUCUREȘTI, 
alături de întregul nostru popor, vă 
adresează dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei de naștere și a 45 
de ani de activitate revoluționară, 
calde felicitări și vă urează multă 
sănătate și viață lungă în fruntea 
partidului și statului nostru, spre 
binele și fericirea poporului român, 
pentru progresul și prosperitatea 
României socialiste".

„De cîte ori ÎNTREPRINDEREA 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 
«UNIO» DIN SATU MARE — șe 
arată în telegramă — a fost onorată 
de prezența dumneavoastră — și 
acest lucru s-a întîmplat de fiecare 
dată cînd v-ați aflat pe plaiurile 
sătmărene — tot de atîtea ori colec
tivul nostru de muncă a primit noi 
imbolduri în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor ce i-au revenit.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
secretar general, și cu acest prilej, 
că toate obiectivele și ideile atit de 
clar exprimate în raportul dumnea
voastră prezentat la Conferința Na
țională a partidului vor constitui 
pentru noi un strălucit program de 
acțiune pentru creșterea eficienței 
întregii activități pe seama genera
lizării tehnologiei moderne, a asimi
lării de noi utilaje necesare asigu
rării bazei energetice a țării. Vom 
tinde încă în acest an spre atinge
rea unei eficiente de cel puțin 3 800 
lei producție-marfă lâ fiecare 1000 
Ici fonduri fixe".

„Apreciind grija' dumneavoastră, 
părintească, față de mineri, pentru 
condițiile de muncă și de viață tot 
mai bune, pentru mecanizarea lucră
rilor din abataje, pentru noile insta
lații moderne de preparare com
plexă a zăcămintelor de substanțe 
nemetalifere, se arată în telegrama 
oamenilor muncii din COMBINATUL 
MINIER CLUJ-NAPOCA, din adin- 
cul inimii noastre dorim „noroc bun" 
minerului de onoare al României so
cialiste, ani țnulți și fericiți, plini de 
satisfacții și bucurii, spre binele și 
prosperitatea națiunii noastre socia
liste, încheind urarea cu minunatele 
versuri : „Veniți străbuni să ne au
ziți cîntînd / Cu voi să ne impărjim 
azi bucuria / Rostește tara mindrul 
legămînt / Poporul — Ceaușescu — 
România".

„Dacă anul 1977 a fost pentru com
binatul nostru cel mai rodnic din is
toria sa, se arată în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DIN COMBINATUL DE LIANȚI ȘI 
AZBOCIMENT FIENI — JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA, anul în care progresul 
tehnic și productivitatea muncii s-au 
bucurat de întreaga noastră atenție 
și de cele mai bune rezultate, anul 
în care am fost desemnați în conse
cință unitate model pe județ și pe 
ramură, ne angajăm să răsplătim 
grija și dragostea ce ne-o purtati și 
să cinstim anul „60“ al vieții dum
neavoastră, prin rezultate de onoare 
cantitative și calitative și mai bune, 
să contribuim, urmind exemplul 
dumneavoastră, la înflorirea scumpei 
noastre patrii".

„Odată cu angajamentul nostru so
lemn de a fi strins uniți în jurul 
partidului și al dumneavoastră — se 
arată in telegrama colectivului de 
oameni ai muncii de la SECȚIA 
MECANICA GREA DIN ÎNTRE
PRINDEREA DE CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI REȘIȚA — dea munci mai 
mult și mai bine, vă rugăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, să 
primiți urările noastre de sănătate, 
viată lungă și fericire, pentru ca 
România să pășească cu pași siguri 
pe calea bunăstării și prosperității".

„Noi, cei 9 000 de oameni ai muncii 
din COMBINATUL DE CELULOZA, 
HÎRTIE ȘI FIBRE ARTIFICIALE 
BRAlLA — se spune în telegrama 
colectivului muncitoresc de aici — 
vă sințem profund recunoscători 
pentru tot ce ați făcut pentru țară, 
partid și popor, asigurîndu-vă, tot
odată, că ne angajăm cu toată fer
mitatea și convingerea să ducem la 
îndeplinire sarcinile ce ne revin din 
mărețul Program al celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român și hotărîrile recentei Confe
rințe Naționale, avînd certitudinea 
că aceasta este singura cale de reali
zare a viitorului luminos al patriei, 
de afirmare a României în lumea 
contemporană".

„Alături de milioanele de oameni 
ai muncii din întreaga țară, cei peste 
6 000 de muncitori ai TRUSTULUI 
DE CONSTRUCȚII PENTRU ECO
NOMIA FORESTIERA ȘI MATE
RIALE DE CONSTRUCȚII — se 
arată într-o altă telegramă — aduc, 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere și 
celor 45 de ani de activitate revolu
ționară în rîndurile partidului, prino
sul lor de recunoștință pentru activi
tatea neobosită pusă în slujba edifi
cării socialiste a patriei, ridicării ne
contenite a nivelului de viată al în
tregului popor.

în telegrama concludent semnată 
„Colectivul de muncitori, proiectanți. 
și ingineri de la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICA DIN ALBA IULIA, care 
a realizat turnarea pieselor de mare 
tonaj și mare complexitate" se spu
ne : „Ne-am însușit indicațiile dum

neavoastră de a asimila piese grele, 
de mare complexitate, și de înalt ni
vel tehnic și calitativ, atît de nece
sare industriei constructoare de ma
șini din tara noastră. Raportăm cu 
mindrie turnarea unor premiere pe 
tară în acest domeniu. Ne angajăm 
să continuăm procesul de asimilare 
a unor repere tot mai complexe, pe 
care le vom realiza la nivelul cerin
țelor de competitivitate pe plan mon
dial in acest domeniu in permanentă 
înnoire. Considerăm acest angaja
ment ca un modest omagiu adus 
dumneavoastră cu ocazia împlinirii 
a 60 de ani de viață".

„Organizația de partid, toți oame
nii muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, de la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
DIN SATU MARE își îndreaptă spre 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe țlicolae Ceaușescu, cele mai 
calde sentimente de prețuire, res
pect și dragoste.

Indicațiile și recomandările deo
sebit de prețioase pe care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitelor de neuitat 
in mijlocul nostru constituie pentru 
întregul colectiv de muncă al în
treprinderii „23 August" din Satu 
Mare un insuflețitor program de ac
țiune pentru continua perfecționare 
a activității de concepție și diversi
ficare a producției bunurilor de larg 
consum".

„Ca un ziditor de tară, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati dovedit grijă părinteas
că pentru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor,- zonelor tării, ,.și 
ramurilor economiei naționale ; a- 
ceastă grijă am simțit-o și noi, efei 
din industria de prelucrare. a lem-. 
nultii. Întreprinderea in care muncim 
s-a dezvoltat puternic in ultimii ani, 
iar celor peste 5 200 de oameni ai 
muncii le sînt asigurate condiții de 
muncă și de viață din cele mai bune 
— se spune în telegrama adresată de 
colectivul de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRA
RE A LEMNULUI DIN TIMI
ȘOARA,

„Noi, cei ce trăim și muncim la 
poarta maritimă a tării, în mijlocul 
celor ce duc peste mări și oceane, 
în cele mai îndepărtate țări ale 
lumii, stindardul sfînt al patriei, 
acum, în pragul împlinirii a 60 de 
ani de viață și 45 de ani de activi
tate revoluționară a celui mai 
drag fiu al poporului, inspirator și 
călăuzitor al tuturor faptelor mărețe 
ce se înfăptuiesc, președintelui țării, 
secretarului general al partidului ii 
închinăm întreaga noastră muncă și 
activitate" — se arată în telegrama 
COLECTIVULUI SECȚIILOR DE 
EXPLOATARE A FLOTEI MARITI
ME _ „NAVROM" — DIN CON
STANȚA.

„FABRICA DE TRICOTAJE DIN 
FOCȘANI și-a început activitatea în 
cel de-al doilea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice, rod al po
liticii înțelepte de industrializare a 
României socialiste, creîndu-se posi
bilitatea ca noi. tinerele vrîncene, să 
valorificăm cu pricepere și talent in 
serie industrială bogăția de frumos 
existentă în arta folclorică a acestui 
ținut.

Dorim ca succesele noastre viitoare 
să fie o dovadă de prețuire ce v-o 
purtăm și de dragoste față de tară și 
partid".

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de colectivul de 
oameni ai muncii din ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLA DE STAT CO- 
TEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA, se 
arată : „Munca și activitatea dum
neavoastră, animate permanent de 
profund spirit revoluționar, calitățile 
dumneavoastră de om politic și de 
stat, prețuirea de care vă bucurați și 
stima pe care v-o rezervă întotdeâu- 
,na toate popoarele și marile perso
nalități politice și de stat ale con
temporaneității ne insuflă în perma
nență încredere și optimism și ne 
dau sentimentul că sîntem fiii unui 
popor ascultat și respectat în lume, 
dornic să-și făurească o viată liberă 
și fericită".

„Constituie pentru noi o mîndrie 
că dumneavoastră ați contribuit la 
mărirea prestigiului patriei noastre 
in lume, prin teza de mare însem
nătate cu privire la edificarea noii 
ordini economice și politice mondia
le — se arată în telegrama trimisă 
de TRUSTUL ÎNTREPRINDERILOR 
AGRICOLE DE STAT — JUDEȚUL 
BUZĂU. «Medalia de aur a păcii», 
conferită de Consiliul Mondial al 
Păcii, este un act de recunoaștere a 
meritelor deosebite pe care le aveți 
în activitatea dumneavoastră de mi
litant neobosit pentru întărirea secu
rității pe plan mondial și cooperare 
cu toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor socială".

„COMITETUL MUNICIPAL ODOR- 
IIEIU SECUIESC AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN — se arată 
într-o altă telegramă adresată se
cretarului general al partidului — 
dînd glas celor mai profunde senti
mente de dragoste, stimă, recunoș
tință și prețuire ce animă comuniștii, 
toți oamenii muncii români și ma
ghiari. uniți de secole în lupte și în
făptuiri, vă roagă să primiți, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde și sincere urări de sănă
tate. fericire și viată îndelungată, 
pentru binele și prosperitatea po
porului român, pentru înaintarea 
vertiginoasă a României pe calea 
comunismului".

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL ÎNTREPRINDERII DE 
RULMENȚI DIN ALEXANDRIA, 
JUDEȚUL TELEORMAN, se spune : 
„Animați de exemplul și îndemnu
rile dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. muncim 
cu toată responsabilitatea pentru a 
înfăptui în mod exemplar hotărîrile 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, să îm
bunătățim calitatea întregii noastre 
activități, în așa fel îneît la sfîrșitul 
actualului cincinal să dăm o produc
ție suplimentară în valoare de peste 
100 milioane lei".

„Pentru noi, care lucrăm în comer
țul din municipiul Pitești — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL DE PARTID COMERȚ 
DIN MUNICIPIUL PITEȘTI - spi
ritul nou, viu, direct, de muncă im
primat de dumneavoastră, are o im
portantă covîrșitoare, intrucît urmind 
indicațiile date cu ocazia vizitării 
orașului în anul 1971, am realizat în 
centrul municipiului cel mai modern 
complex comercial, care desface în
treaga gamă sortimentală de mărfuri 
și practică sistemele moderne de 
vînzare și expunere".

„Ne amintim cu vie emoție că în 
momentele de grea cumpănă provo
cate de seismul din 4 martie 1977 
v-am avut în mijlocul nostru, am 
simțit căldura sufletească cu care 
nc-ați înconjurat, sfaturile părintești 
cum trebuie să acționăm pentru a 
depăși cît mai grabnic aceste clipe 
— ,șe arată in telegrama adresată de 
cadrele didactice de '.a LICEUL IN
DUSTRIAL ZIMNICEA, JUDEȚUL 
TELEORMAN.

Vă mulțumim pentru minunatele 
condiții create, de a avea o școală 
nouă, simbol al solidarității dintre 
oamenii buni, și ne angajăm că vom 
munci cu mai multă sirguință pen
tru educarea și formarea tinerei ge
nerații prin muncă și pentru muncă, 
în spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie, partid și popor".

în telegrama cadrelor didactice și 
elevilor ȘCOLII GENERALE NR. 
124 DIN BUCUREȘTI, se arată : „E 
un obicei al poporului nostru, din 
moși-strămoși, să cinstească prin re
cunoștință și dragoste pe fiii săi 
dragi. Cu atît mai mult, noi, oame
nii timpului prezent, mîndri de a fi 
contemporanii celui mai de seamă 
bărbat de stat din istoria noastră 
modernă, ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru a ne arăta 
demni de măreția gindirii și fapte
lor sale".

BIROUL COMISIEI NAȚIONALE 
ROMANE PENTRU U.N.E.S.C.O. in 
scrisoarea trimisă subliniază : „Vă 
asigurăm că opera dumneavoastră 
de pace, hotărirea cu care militați 
p.entru comprehensiune între popoare 
și instaurarea unei noi ordini inter
naționale, pentru promovarea educa
ției, științei și culturii ca factori 
esențiali ai propășirii fiecărei națiuni 
și ai dezvoltării colaborării intre toate 
țările lumii, pentru înfăptuirea celor 
mai scumpe idealuri ale omenirii — 
progresul, pacea și libertatea tuturor 
popoarelor — se bucură de cea mai 
mare stimă și în prestigiosul for in
ternațional reprezentat de Organiza
ția Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură — U.N.E.S.C.O.".

„Pentru noi, omul și conducătorul 
Nicolae Ceaușescu ’ este simbolul 
cinstei, omeniei, hărniciei, curajului, 
dreptății, hotărîrii, care ne însoțește 
neîncetat, in întreaga noastră activi
tate — se spune în telegrama COMI
TETULUI ORĂȘENESC AL FEMEI
LOR DIN CARANSEBEȘ.

Simțim inima dumneavoastră bă- 
tind alături de noi in fiecare zi, in 
fiecare oră, in fiecare clipă, prin 
grija pe care ne-o purtați, prin con
dițiile în care trăim și muncim, prin 
locul pe care-1 ocupăm în societatea 
noastră socialistă".

în telegrama colectivului TEA
TRULUI DRAMATIC „MARIA FI- 
LOTTI" DIN BRAlLA se spune, în
tre altele : Gindurile noastre vă în
soțesc pretutindeni în solia de pace, 
de caldă omenie a României socia
liste. ce o purtati in lume, pentru a 
îmbogăți tezaurul de umanism con
temporan, în spiritul înțelegerii și 
promovării progresului.

Sintem mîndri că putem transpune 
cu mijloacele artei teatrale substanța 
ideilor și îndemnurilor încredințate 
oamenilor muncii și că, în acest cin
cinal al revoluției tehnico-științifice, 
în front unitar cu producătorii valo
rilor materiale, înfăptuim, prin ata
șament și sensibilitate artistică, o 
parte din cincinalul revoluției uma
nismului".

„Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de 
naștere — scrie PETRE GEANTA, 
participant la răscoala țăranilor din 
1907, din comuna Măgura, județul 
Teleorman — în numele celor care 
în 1907 am aprins pe aceste me
leaguri flacăra marii răscoale pen
tru pămînt și dreptate, vă adresez 
cele mai călduroase felicitări, urări 
de sănătate, fericire și viată înde
lungată. Vă doresc tinerețe fără bă- 
trînețe și multă putere de muncă în 
activitatea neobosită pe care o pu
neți in slujba bunăstării poporului 
român, cauzei socialismului și păcii 
in lume.

La mulți ani !“

-------------- Promotorul unui climat social deschis,---------------  
propriu schimbului fertil de idei, libertății de gînd și acțiune

Multe sînt adevărurile care îmi 
vin acum in minte, cînd așez pe 
hîrtie aceste rinduri. la sărbătoarea 
scumpă nouă, tuturor — împlinirea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a 60 de ani de viață, din care 45 
dăruiți cauzei revoluționare, mai 
binelui patriei și poporului român. 
Unul dintre aceste adevăruri se re
feră la cit datorăm noi președintelui 
țării, care, în răstimpul de aproape 
un deceniu și jumătate de cînd se 
află în fruntea partidului și statu
lui, a făcut atit de mult pentru om 
și afirmarea demnității lui.

Este o realitate de necontestat 
faptul că astăzi, în România, cetă
țeanul își poate exprima liber, des
chis, gîndul, părerea, cu responsa
bilitatea pe care i-o conferă drep
tul lui la opinie • într-o orînduire 
care nu numai că proclamă; dar și 
garantează libertatea individuală, 
într-o orînduire în care oamenii își 
pot rosti nestingherit cuvîntul.

Să aruncăm numai o singură pri
vire în jur. Ce ne spun, din acest

Luptător consecvent pentru deplina echitate socială
Mă retrag adesea din amfiteatru 

sau, laborator, de la întîlnirile cu 
studenții, cu următorul gînd : 
le-am spus oare tot ce trebuia să 
te spun ? Le-am insuflat oare tot 
ce eram îndatorat să le insuflu ? 
Nu vreau să zic că nu ne-am face 
datoria, de dascăli și cetățeni. Dim
potrivă. Dar nici nu e ușor să cu
prinzi totul, iar unele aspecte au, 
intr-adevăr, dimensiuni greu de 
egalat. Pe planul științei informa
țiilor pot fi totuși ierarhizate. Mai 
există însă și mesajul social și u- 
man, slujit cu același devotament 
de noi, pedagogii, dar prin bogăția 
lui — inepuizabil. Creștem, formăm 
buni specialiști și oameni, așa cum 
ne învață partidul, secretarul său 
general. Oricînd va rămîne însă loc 
pentru mai mult, pentru o mai 
înaltă temperatură a acestui mesaj. 
Iar cît privește personalitatea ma
relui fiu al tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre rolul și influența 
lui asupra societății noastre con
temporane și a celei viitoare, nici-

Ne-a învățat să fim mindri prin ceear
Nu-i e ușor cunoașterii să cu

prindă tot ce s-a înfăptuit in anii 
noștri pe meleagurile patriei. Iar 
cînd zic anii noștri mă gindesc, în 
primul și in primul rind. cu o prio
ritate plină de recunoștință, la cei 
mai dinamici și mai rodnici 15 ani 
din istoria României, semnați in 
cartea de aur a neamului, in .frun
tea semnăturilor întregului popor, 
de omul a cărui sărbătorească ani
versare o întîmpinăm cu toată căl- 

, dura inimii, cu cele mai alese gin- 
duri și sentimente, de iubitul nos
tru tovarăș Nicolae Ceaușescu. Dar 
și mai greu îi e dat cunoașterii să 
cuprindă ceea ce s-a clădit în firea 
oamenilor, mutațiile profunde din 
cugetul și din conștiința lor.

O trăsătură esențială a întregii 
gindiri a secretarului general al 
partidului, a conceptului de socie
tate socialistă multilateral dezvol
tată constă în integrarea in acest' 
cuprinzător proces și a preocupării 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane.

Plămădirea omului înaintat, anco
rat în prezent și demn de viitor, se 
axează pe cel mai solid și mai logic 
punct de sprijin : împlinirea prin 
ceea ce l-a creat pe om. prin mun- 

, că. Șansa muncii libere, creatoare

Dăruire fără preget pentru formarea omului nou
Dintre multele lucruri pe care 

noi toți le-am învățat de la pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unul din cele mai în
semnate mi se pare a fi încrederea, 
încrederea in om. Un sentiment 
trainic, pe care el nî-1 inspiră 
dintr-o mare experiență de viață, 
din îndelungate observații de 
activist și luptător pentru dreptate 
și fericirea tuturor, dintr-o mare, 
nemărginită iubire de oameni.

Dovezile sînt prezente la tot pa
sul : tot ce ne înconjoară, tot ce 
se clădește, pentru om se face, 
pentru mai binele lui. Acesta este 
țelul orînduirii socialiste. Președin
tele Ceaușescu ne îndeamnă zi de 
zi să clădim insă deopotrivă și in 
om, in sufletul lui. Mai direct spus, 
să-1 facem pe om mai demn de 
opera pe care o edifică, sub con
ducerea partidului, pe pămintul 
României socialiste. Se spune că 
fiecare om poartă în sine o 
lume. Secretarul nostru general, 
în marea sa iubire pentru om, 
în marea sa încredere în om, 
ne cere să nu cruțăm nici un efort 
pentru ca această lume din fiecare 

punct de vedere, realitățile pe care 
le trăim ? Ne spun că, zilnic, mii 
și mii de oameni ai muncii — 
muncitori, țărani, intelectuali — în 
adunările din uzină sau cooperati
vă, în organele puterii de stat ori 
in consiliile oamenilor muncii, în 
presă, se pronunță răspicat în pro
blemele de interes general, sînt 
sau nu de acord cu o soluție pro
pusă, avansează soluții și mai bune, 
critică neajunsuri. Este acesta cli
matul clocotitor, primenitor instau
rat în societatea românească de 
Partidul Comunist Român, de 
secretarul său general, care nu obo
sește să îndemne la schimbul res
ponsabil, constructiv de idei, în 
stare să genereze peste tot perfec
ționările de esență pe care le vi
zează întreaga activitate de con
strucție socialistă.

Eu. zic că nu-i cîtuși de pu
țin. exagerat dacă asemuim e- 
tapa istorică pe care o trăim 
cu un uriaș forum, la scara între

odată nu vom putea spune că am 
cuprinș. totul.

Mă gindesc, bunăoară, la echita- 
tățe. Principiu de căpetenie al con
științei noastre și al comportării in 
conformitate cu ea. Ce poate oglih- 
di mai fidel atitudinea noastră re
voluționară, ambiția noastră cinsti
tă de ziditori ai unei lumi noi și de 
grădinari ai unui nou umanism dc- 
cit principiul echității ! Formularea 
lui răspicată, promovarea lui cu a- 
siduitate, consecventa lui întronare 
in fapt le datorăm omului de alea
să omenie, neclintitului chezaș al 
dreptății, Nicolae Ceaușescu. Din 
pilda și politica lui învățăm că 
demnitatea reală a omului este a- 
ceea de a ști că munca ii este răs
plătită în raport direct cu efortul 
depus, cu contribuția adusă. Așezînd 
la temelia existenței oamenilor mun
ca proprie a tuturor, asigurind o răs
plată echitabilă â muncii fiecăruia, 
din inițiativa secretarului general 
s-au adoptat măsuri, legi care să 
elimine parazitismul, să bareze dru- 

este oferită în societatea noastră 
fiecăruia și, mai mult decît atit, fie
care beneficiază de stimă, conside
rație și apreciere din partea seme
nilor, a obștii. în funcție de aportul 
său concret la realizarea țelurilor 
comune.

Mă intîlnesc adesea cu foști co
legi de copilărie, de școală din o- 
rașul în care am învățat, din cîndva 
anonimul Beiuș. Greu răzbăteam pe 
băncile gimnaziului, mulți eram li
ceeni în opinci, cînd și cind ne 
mindream că din rîndurile noastre, 
biruind prin forța inteligenței pro
prii poporului, cîte unul se ridica, 
însă cu oricite nume ilustre s-ar 
putea mindri trecutul, nicicînd vreo 
generație nu s-a putut mindri cu 
atiția oameni realizați în înțelesul 
deplin al cuviptului. Este efectul nu 
numai al accesului general la învă
țătură. dar și a! faptului, cel puțin 
egal ca importantă, că realizarea in 
societatea noastră nu mai este echi
valată cu ceea ce se numea înainte 
„a fi titrat". Nu trebuie să ajungi 
numai avocat, politician, diplomat 
ori scriitor ca „să fii cineva". Cu 
atit mai mult, nu trebuie nici să 
acumulezi averi ca să dobîndești 
respect. De altfel poporul a tepu- 

cetățean al țării să fie tot mai bo
gată, universul lui spiritual să se 
lărgească necontenit, așezînd la te
melie principiile noastre morale, 
codul eticii și echității socialiste, 
cartă morală a societății noi elabo
rată din inițiativa directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Cum altfel ar putea fi înțelese 
îndemnurile, sfaturile, cerințele pe 
care ni le-a pus în față tuturor 
secretarul general al partidului, ce- 
rindu-ne să fim nu numai stăpini, 
nu numai producători, nu numai 
beneficiarii muncii noastre, ci și 
educatori ? Nu numai să educăm 
pe alții, ci să ne modelăm continuu 
pe noi înșine. Și ce pildă de 
dăruire fără preget ne oferă 
în această privință tovarășul 
Ceaușescu 1 Datorită spiritului 
clarvăzător al tovarășului Nicolae 

x Ceaușescu, grijii sale 'pentru for
marea omului societății socialiste, 
partidul nostru are acum un pro
gram ideologic în care sînt schițate 
limpede direcțiile de acțiune pri
vind educarea omului orinduirii 
noastre. A fost, de asemenea, adop
tat Codul etic al comuniștilor, ve

gii țări, în care se confruntă idei, 
în care se rostesc adevăruri despre 
drumul parcurs și despre drumul 
dinaintea noastră, în care cetățeanul 
republicii se simte liber, despovă
rat de orice neliniște. Și din nou 
trebuie să mulțumim secretarului 
general al partidului nostru pentru 
faptul că este promotorul acestui 
climat destins în orînduirea noas
tră, în care domnește o atmosferă 
de viață și de muncă descătușată de 
orice teamă și opreliști, că expri
marea deschisă a unei păreri nu 
rnai poate să atragă vreo ripostă, 
marile adevăruri desprinse din re
alitatea noastră fiind singurele în 
măsură să valideze o părere bună 
sau să invalideze un gînd strîmb.

M-am oprit aici, la climatul bun, 
calm, de conlucrare deschisă, deoa
rece acesta este climatul din orice 
loc de muncă. în această atmosferă 
de muncă și de viață am creat car
gourile românești, întîia platformă 
de foraj marin, în această atmos
feră se înscriu bucuriile noastre de 

mul cîștigului ilicit, să reteze căile 
tofilării prin, abilitate de profitor, 
însuși modul, în ..care e concppuț 
șistemul de retribuție stimulează 
munca de înaltă calitate, preocupa
rea peritru calificare, asigură tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii o existentă demnă, civilizată, 
este un mod care, respingînd egali
tarismul mic-burghez, face, în ace
lași timp, să dispară diferențele 
nejustificate dintre venituri. îmbi
narea armonioasă a criteriilor de 
apreciere și răsplată a muncii se 
afirmă ca o realitate statornică.

Proiecția largă a acestei realități, 
dimensiunile incomensurabile ale 
grijii părintești a secretarului ge
neral al partidului, președintele ță
rii. cuprind viitorul însuși. Istoria 
omenirii a cunoscut popoare mari 
numericește. imperii întregi, care 
au decăzut ori s-au stins prin opu
lență, prin limitele spirituale ine
rente complacerii în consum exa
gerat, care au epuizat totul și n-au 
lăsat moștenire urmașilor decît res- 

diat dintotdeauna mîndria goală, 
bazată pe bunuri materiale, făloșe- 
nia, cum i se mai spune. Repudiind 
modul de „a fi fălos" recunoaștem 
fiecăruia dreptul de a fi mindru. 
Mindru nu prin ceea ce are, ci prin 
ceea ce face, nu prin ceea ce a 
ajuns, ci prin ceea ce creează. Si
gur că din generația mea au apă
rut o sumedenie de oameni cu răs
punderi, și aceasta confirmă multi
tudinea șanselor de care beneficiem. 
Cițiva conduc întreprinderi, unii 
sînt profesori, inclusiv universitari, 
altul este secretar al unui comitet 
municipal de partid. Dar cu aceeași 
considerație ne întilnim și ne mîn- 
drim cu unul ca loan Dignistor, 
timplar fruntaș, șef de echipă la o 
fabrică de mobilă ; mergi in Beiuș 
și oricine îți poate povesti de Sa
bin Zare, vestit maistru la între
prinderea mecanică.

Concepția tovarășului Ceaușescu 
asupra demnității prin muncă își 
găsește o consecventă continuare în 
politica partidului cu privire la rolul 
clasei muncitoare în societate. Ca să 
rămîn in sfera exemplelor circum
scrisă la colegii mei, țin neapărat să 
menționez în aceste rînduri cîteva 
cazuri din galeria celor cărora, pro- 

ritabil îndrumar de ținută morală 
și revoluționară. în el și in multe 
alte documente de partid sau hotă- 
riri de stat este prezentă, ca o 
forță mereu vie, concepția despre 
om a secretarului general al parti
dului. După mine, una dintre cele 
mai avansate, mai revoluționare 
concepții despre om din cite au 
existat și există în lume.

Sînt cunoscute, de pildă, mă
surile cu caracter revoluționar 
luate în cursul anului trecut, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in spiritul și în con
tinuarea aceleiași politici gene
roase și pline de umanism, de în
credere in om. Prin ele, oameni 
care au comis abateri au fost puși 
în libertate, urmînd a regăsi prin 
muncă, fără privare de libertate, 
drumul drept, al cinstei și demni
tății, de integrare în societate. Dar 
tot ca urmare a acestor măsuri, 
nouă, oamenilor muncii, colective
lor de muncă, ne revin răspunderi 
și atribuții sporite în procesul edu
cării, al formării tinerilor, al re
dresării morale a celor care au 
greșit. Și văd în transferul acesta 

fiecare zi. E climatul de via
ță și de muncă și în Șantierul 
naval de la Galați, unde lucrez eu, 
și unde ne rostim limpede gindul, 
în deplină libertate, mergem cu 
fruntea sus printre oameni, ne bu
curăm din plin de condiția noastră 
de oameni liberi, stăpini in casa 
noastră, răspunzători față de noi 
înșine pentru tot ceea ce facem ori 
rostim. Și astfel revin din nou la 
o idee enunțată mai sus, simțin- 
du-mă dator să aduc mulțumi
rile mele, de muncitor 'navalist, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care 
are o încredere nemăsurată în oa
meni. Oameni liberi pe destinul și 
gîndirea lor, devotați cauzei socia
lismului și comunismului, pe'care 
cu atîta dăruire a slujit-o și o slu
jește omul aflat acum în pragul 
celor 60 de ani de viață.

Gheorghe LUPEA
Erou al Muncii Socialiste t~ 
Șantierul naval din Galați

_______________________  

turile festinului lor. Oare nu din 
profunzimea . , spiritului, său drept, 
gchitabjl, ,. datorăm .. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și atenția pe 
care, pe-o insuflă,.in buna tradiție a 
poporului'nostru,' față'de cumpăta
re, față de viața rațională, față de 
chibzuita folosire a resurselor și 
chibzuita dozare — pe criterii sta
bilite in mod științific — a consu
mului, în așa fel îneît, în mod echi
tabil, să asigurăm propășirea în 
continuare a patriei, bucuria și a 
generațiilor viitoare !

îmi închei deseori orele de lucru 
cu aceste gînduri. Dar ele nu sînt 
numai ale mele. Sînt ale noastre, 
ale tuturor, părticică din ofranda 
de recunoștință și stimă cu care în
tîmpinăm sărbătoreasca sa aniver
sare.

Conf. ing.
Constantin BARBU 
decanul Facultății de agricultură 
din Craiova l
-----------------------------/

ce creăm------- \
venind nemijlocit din producție, li 
s-au încredințat răspunderi conclu
dente. Mă gindesc la loan Popa, lu
crător într-o exploatare forestieră, 
care a studiat ingineria și este 
acum directorul unei fabrici de 
mobilă din Beiuș, la Traian Lucuța, 
muncitor, apoi inginer, acum direc
torul fabricii de mobilă „Alfa", la 
muncitorul Marțian Măduță, deve
nit un bun economist, și la alții.

Indiferent insă de locul lor de 
muncă, de profesie, toți avem răs
punderea participării la înfăptuirea 
operei comune și, prin aceasta, la 
afirmarea propriei demnități, măsu
rabile prin caratele faptelor. Ca oa
meni demni, dar nu suficienți, îm
pliniți, dar nu automulțumiți, min
dri, dar nu „făloși", ne îndreptăm 
cele mai alese gînduri omagiale 
înspre acela care ne demonstrează 
continuu formula autenticei demni
tăți, care ne sădește mereu con
știința perfectibilității.

Vladimir OROS 
președintele biroului executiv 
al Consiliului oamenilor muncii 
de la C.P.L. Oradea
_______________ y

de atribuții, aparținînd, de regulă, 
organelor de stat, încă o ex
presie a încrederii celui care a 
inițiat aceste măsuri, a tovarășului 
Ceaușescu, în forța și capacitatea 
educativă a colectivelor de oameni 
ai muncii, de fapt, încă o materia
lizare a încrederii sale dintotdea
una în clasa muncitoare.

Urindu-i acum, în preajma ani
versării a 60 de ani de viață și 45 
de ani de activitate revoluționară, 
viață îndelungată, multă sănătate 
și putere de muncă, asigurăm pe 
secretarul nostru general că noi, 
comuniștii, membri ai clasei munci
toare, vom face totul pentru a-i 
urma înalta pildă pe care ne-o 
oferă zi de zi, pentru a ne aduce 
în și mai mare măsură contribuția 
la formaiea omului nou, făuritorul 
celei mai drepte și umane orinduiri 
sociale — sucialismul și comunismul 
pe pămîntul României.

Teodor C1REBEA
maistru, întreprinderea de armături
Industriale Zalău
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1985 aceasta să contribuie cu circa 
70 la sută la crearea venitului na
țional. Industriei îi revine rolul de 
forță motrice capabilă să asigure in
tensificarea întregii dezvoltări econo-

Prof. dr. docent
N. N. CONSTANTINESCU, 

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România

privind modernizarea economiei românești
întreaga istorie a poporului român 

este străbătută de lupta lui necurmată 
pentru libertate și progres. Făuritor 
al propriei sale istorii, poporul nos
tru a știut, de fiecare dată, să învețe 
din lecțiile drumului parcurs, să-și 
măsoare cu realism înfăptuirile și, 
bucurindu-se de ele, să scruteze 
atent viitorul, cumpănindu-și cu 
grijă toate forțele, spre a-și asigura 
mersul ascendent, neabătut mai de
parte. în cel mai înalt grad cunoscut 
de existenta noastră națională se pe
trece acest lucru de cînd in fruntea 
Partidului Comunist Român, în frun
tea poporului nostru se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu — patriotul 
înflăcărat, revoluționarul pe care în
treaga națiune îl cinstește, prin fier
binte omagiu, acum la împlinirea a 
60 de ani de viată și 45 de ani de 
activitate revoluționară. Comunist 
cu profund spirit novator și 
nesecată energie, excelent cunoscă
tor al poporului și știind să învețe 
de la el, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a pus în serviciul partidului, al pa
triei, al poporului întreaga sa clar
viziune și capacitate teoretică, orga
nizatorică și practică, forța invinci
bilă a marxism-leninismului creator 
pe care, în fruntea partidului, l-a 
dezvoltat în permanentă și intimă țe
sătură cu realitățile pămîntului ro
mânesc, cu cerințele obiective ale 
dezvoltării României.

Ales în fruntea partidului într-un 
moment cînd țara începuse tocmai să 
realizeze consolidarea tinerei orîn- 
duiri socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu avea să-și aducă o impre
sionantă contribuție la făurirea stra
tegiei partidului în noile condiții și 
să acționeze cu o perseverentă și 
energie neîntrecute, cu o magistrală 
clarviziune și competentă pentru 
transpunerea ei cit mai fructuoasă în 
practică, pentru a asigura dezvol
tarea mai accelerată a societății noas
tre. Din numeroasele și grandioasele 
realizări obținute de poporul nostru 
pe plan economic, social, politic, 
științific, cultural, în anii de cină 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se află 
la cirma partidului și a țării, reali
zări direct și indisolubil legate de 
activitatea sa, mă opresc asupra 
uneia care s-a dovedit a fi cheia de 
boltă a întregii dezvoltări : moderni
zarea economiei naționale și creșterea 
eficientei economice.

Profund legată de înțelepciunea 
colectivă a partidului. întemeiată pe 
cunoașterea aprofundată a legilor o- 
biective ale dezvoltării economico-so- 
ciale și a realităților interne și inter
naționale în continuă mișcare, pe as
pirațiile cele mai scumpe ale poporu
lui nostru, pe tot ce a dat mai bun 
gindirea social-economică românească 
și pe valorificarea cu grijă a întregii 
experiențe de construcție socialistă, 
concepția secretarului general al 
partidului cu privire la dezvoltarea 
economică a României reprezintă, în 
esență, o filozofie realistă a acțiunii 
în slujba progresului multilateral al 
tării și prosperității necontenite a 
omului. Omul, nu ca ființă abstractă, 
ci omul real, omul cu nevoile și pro
blemele lui multiple, omul cu infi
nita sa capacitate creatoare, omul cu 
năzuințele și visurile lui — acest om 
reprezintă funcția-scop și forța 

fundamentală a gîndirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre moderni
zarea economiei, despre creșterea e- 
conomică, gindire care se concreti
zează în strategia generală a făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a trecerii spre comu
nism.

în această viziune, modernizarea e- 
conomiei este abordată de se
cretarul nostru general într-o 
concepție unitară, de largă perspec
tivă, mareînd cu fiecare etapă țelu- 
rile-ideal spre care sînt concentra
te eforturile națiunii. Iar un aseme
nea țel a fost conturat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu o impre
sionantă forță de previziune științi
fică, încă de la Congresul al IX-lea 
al partidului. încă de atunci, secretarul 
general al partidului preciza : „Noi, 
comuniștii, considerăm că mai avem 

multe de făcut pe calea dezvoltării 
industriale a tării, a făuririi unei a- 
griculturi moderne, pentru ridicarea 
patriei la nivelul țărilor cu economie 
avansată, la acel stadiu care să asi
gure poporului român o viată îmbel
șugată, o înaltă civilizație materială 
și spirituală". Aceasta avea să de
vină o idee fundamentală a rapoar
telor secretarului general al partidu
lui prezentate la Congresele al X-lea 
și al XI-lea, la Conferințele naționale 
ale partidului din anii 1967, 1972 și 
1977 ; această deviză a lichidării de
calajelor care ne despart de țările 
dezvoltate economic avea să-și gă
sească locul de cinste în mărețul Pro
gram al partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Grandoarea acestei concepții și a 
sarcinilor practice care decurg din ea 
apare, chiar din simpla contra- 
punere a venitului național pe lo
cuitor — această temelie materială a 
nivelului de trai — în trecut, pre
zent și viitor. Astfel, dacă în 1938 era 
doar de 80 dolari, iar în timpul celui 
de-al doilea război mondial se re
dusese aproape la jumătate. în anii 
construcției socialiste, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea. venitul 
național pe un locuitor a crescut în 
proporții impresionante, urmind să 
ajungă în anul 1985 la 2 400—2 500 de 
dolari. Este nivelul care va marca 
ieșirea României din stadiul de tară 
în curs de dezvoltare și intrarea ei in 
acela de tară cu dezvoltare economică 
medie. Este un obiectiv mobilizator 
fundamental pus de secretarul general 

al partidului în fața întregii națiuni, 
care demonstrează și cutezanță în gin
dire și fermitate în acțiune, și cu
noaștere temeinică a marilor posi
bilități de creștere dobindite de eco
nomia noastră, și o uriașă încredere 
în forțele creatoare ale poporului nos
tru, animat de dorința fierbinte de a 
accelera progresul economic și social 
al țării.

Expresie fidelă a intereselor de 
bază, imediate și de perspectivă, ale 
poporului nostru in condițiile contem
porane, modernizarea economiei, rit
murile înalte de creștere propuse de 
secretarul general al partidului, pe 
baza unei permanente evaluări știin
țifice a realității reflectă în fond, 
voința poporului nostru de a 
accelera trenul progresului. Aceasta 
și explică de ce realizarea și depă
șirea sarcinilor diferitelor cincinale, 

inclusiv a celui actual, a devenit o 
regulă, iar economia românească s-a 
dovedit una din cele mai dinamice 
din lume, stîrnind admirație pesle 
tot.

O trăsătură caracteristică pen
tru concepția partidului nostru și a 
secretarului său general cu privire la 
dezvoltarea și modernizarea economi
că a României constă în faptul, că 
pune în centrul preocupărilor efortul 
propriu, considerind, pe bună drep
tate, că, așa cum arată întreaga dez
voltare istorică, acesta este decisiv 
pentru progresul țării. Conștient de 
acest profund adevăr, ca și de efor
tul constructiv pe care-1 face, po
porul nostru are, de aceea, un motiv 
în plus să se mîndrească cu marile 
succese istorice pe care le-a obținut 
în anii socialismului, succese care, 
după cum se știe, sînt deosebit de 
mari după Congresul al IX-lea al 
partidului — care a marcat perioada 
cea mai fertilă din întreaga istorie a 
patriei — fiind hotârît să lupte pen
tru îmbogățirea lor mai departe.

Ridicarea României în rîndurile ță
rilor cu nivel mediu și, apoi, în rin- 
dul celor dezvoltate din punct de ve
dere economic este indisolubil lega
tă, în gîndirea secretarului general al 
partidului, de asigurarea unei struc
turi moderne, de înaltă eficiență a 
economiei naționale, care devine pre
ponderent intensivă.

în esență, în concepția secretaru
lui general al partidului — profund 
cunoscător al mecanismului de ac
țiune al legilor economice obiective 
ale dezvoltării — modernizarea eco
nomiei este abordată închegat, ca ac- 

tiune interdependentă a unor laturi 
fundamentale ale progresului : mo
bilizarea și valorificarea deplină a re
surselor materiale și umane ale tării ; 
dezvoltarea și perfecționarea tuturor 
ramurilor economiei pe baza celor 
mai noi cuceriri ale revoluției tehni- 
co-știintil'ice ; modernizarea structurii 
industriei prin dezvoltarea ramurilor 
de vîrf ; crearea unei agriculturi in
tensive, de înaltă productivitate ; 
asigurarea unei înalte eficiențe 
economice ; lărgirea participării 
României Ia circuitul economic 
mondial. în concepția secreta
rului nostru general. într-o țară ca 
România, industrializarea sistematică 
reprezintă calea fundamentală de 
progres și, de aceea, poziția indus
triei ca ramură conducătoare in an
samblul economiei naționale trebuie 
si mai mult întărită, incit pină în 

mico-sociale a țării, modernizarea 
tehnico-economică susținută, a tutu
ror ramurilor și subramurilor, creș
terea rapidă a venitului national pe 
locuitor, ridicarea-continuă a nivelu
lui de trai material și antrenarea în
tr-un vast proces progresiv a tuturor 
laturilor vieții sociale, științifice și 
culturale.

Folosind armonios întregul sistem 
de factori ai creșterii economice, se
cretarul general al partidului pune în 
centrul atenției solutionarea contra
dicției care apare, pe măsura 
progresului economiei, între cerințele 
și resursele de materii prime Și ener-' 
getice. Preocupările sale insistente: 
pentru lărgirea bazei proprii de. ma
terii prime, pentru elaborarea și ăpli-: 
carea unei strategii de utilizare ratio-' 
nală și cu eficacitate sporită a resur
selor energetice, cu mult înainte de 
declanșarea „crizei energiei" sau a 
„crizei materiilor prime" în lumea 
capitalistă, pun, o dată mai mult, în 
evidență profunda gindire materia- 
list-dialectică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, marea sa capacitate de 

previziune și acțiune. Totodată, se de
tașează o preocupare de fond, centra
lă în concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvoltarea 
și modernizarea economică a Româ
niei contemporane, valorificarea su
perioară a resurselor materiale, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
întregii producții, afirmarea cu și mai 
mare intensitate a revoluției științi
fice și tehnice, introducerea celor mai 
noi cuceriri ale cunoașterii în toate 
domeniile vieții economico-socialel 
„Trebuie să realizăm o economie mo
dernă, de înalt nivel tehnic, de mare 
productivitate și eficiență", spunea 
secretarul general al partidului la 
Conferința Națională din anul trecut. 
Este, de. fapt, o teză fundamentală 
care străbate, practic, toate cuvîntă- 
rile secretarului general axate pe 
problematica dezvoltării economice.

Pe baza acestor exigențe, în cadrul 
politicii de structurare a industriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză consecvent necesitatea creșterii cu 
prioritate a ramurilor și subramurilor 
de înaltă tehnicitate din domeniul 
metalurgiei, construcțiilor de mașini 
și chimiei — care asigură dezvoltarea 
pe o treaptă superioară a bazei teh- 
nico-materiale a societății și valori
ficarea cu eficiență maximă a resur
selor naturale. O comparație suges
tivă : industria constructoare de ma
șini și chimia — ramuri de bază ale 
industriei care valorifică superior 
munca socială și resursele materiale 
— vor realiza în 1980 aproape 50 la 
sută din producția industrială a tării, 
față de circa 25 la sută în 1965. Se 
dezvoltă în ritmuri necunoscute nici
odată înainte industriile de vîrf —■ 
electronica, mecanica fină, producția 
de mașini-unelte. în acest domeniu al 
promovării celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice. al dez
voltării ramurilor de vîrf. secretarul 
general al partidului asigură, prin în
treaga sa gîndire și acțiune, perma
nenta racordare la nou, stimulind pu
ternic în acest scop capacitatea de 
creație tehnică a specialiștilor și 
muncitorilor. Elocvent în acest sens 
este. îndemnul pe care l-a adresat 
constructorilor de mașini, în anul tre
cut. chemîndu-i să atace cu mai mult 
curaj domenii de vîrf, cum sînt : u- 
tilajele tehnologice de mare comple
xitate, mașinii e-unelte grele, mașini
le agregat, aeronavele turboreactoare 
și motoarele de aviație, calculatoare
le electronice, aparatura modernă de 
radiocomunicații ș.a.

Privind dezvoltarea industrială nu 
ca un scop în sine, ci ca un mijloc 
fundamental de ridicare a nivelului 
de trai al membrilor societății, secre
tarul nostru general acordă, totodatăf 
o deosebită atenție creșterii și diver
sificării producției in ramurile pro
ducătoare de bunuri de consum, pen
tru a satisface in cît mai bune con
diții cerințele mereu sporite ale 
populației. Pentru gîndirea sa nova
toare este caracteristic că, îțică 
de la început, a atras atenția, 
asupra faptului că corelația funda-' 
mentală, aceea dintre producția de- 
mijloace de producție și producția de 
bunuri de consum, trebuie văzută nu 
dogmatic și ca un scop în sine, nu 
trebuie fetișizată, ci privită istoric, 
prin scopul creșterii economice ra
pide a tării și al ridicării susținute., 
și sistematice a nivelului de trai al 

tuturor membrilor societății, 
sie a unei asemenea abordări i 
recenta Conferință Națională i 
dului a aprobat Programul d 
tere mai accentuată a niveli 
trai al poporului, inițiat de to 
Nicolae Ceaușescu.

O trăsătură de extremă imp 
a concepției președintelui 
Ceaușescu asupra dezvoltării, 
dernizării economice a Româi 
cialiste o constituie, fără înde 
preocuparea sa permanentă 
participarea tot mai activă și 
ficientă a țării noastre la dii 
internațională a muncii, la t 
mondial de valori materiale. < 
este deosebit de valoros în 
viziune este că secretarul ’ger 
partidului concepe această pa 
re nu ca pe ceva conjunctura 
o activitate organică și perm 
menită să contribuie, pe de < 
la sporirea ritmului de crește 
conomiei românești și a el 
sale. iar. pe de altă parte, laj) 
contribuției noastre la intens 
colaborării economice interna 
Și din nou faptele capătă o mt 
tă de convingere : volumul I 
comerțului exterior în cil 
1971—1975 a depășit de două 
cel din cincinalul 1966—1970, i 
proximativ egal cu cel reali 
toate cele patru cincinale ante 
în acest cincinal, volumul cc 
lui exterior se dublează față 
cinalul precedent.

Prin realismul care o carac 
ză. gîndirea economică și soci 
tică a tovarășului Nicolae Ce 
situează în centrul atenției, c 

clipă, ceea ce decide, în ultimă in
stanță, soarta progresului națiunii 
noastre : eficiența cu care sint utiliza
te resursele umane și materiale de care 
dispunem. Și aceasta cu atît mai mult 
cu cit România nu este o țară bogată 
in' resurse naturale, iar factorul timp 
este unul din factorii cei mai pre- 
sanți în lumea contemporană. Abor- 
dind eficienta în mod sistematic, se
cretarul general al partidului o pune 
cu toată inteligenta și forța de con
vingere în centrul preocupărilor oa
menilor muncii din toate domeniile 
activității economice, reliefînd că de 
creșterea eficienței depind in mod 
hptărîtor sporirea mai rapidă a ve
nitului național și ridicarea bunăstă
rii. Asemenea comandamente majore 
le-a avut in vedere secretarul gene
ral al partidului formulind la Con
ferința Națională imperativul : „A

Problema repartizării rationale a 
venitului national între fondul de 
dezvoltare și fondul de consum con
stituie una din problemele cardinale, 
vitale ale progresului și prosperității 
unei țări și. cu atît mai mult pentru 
România, care și-a propus să depă
șească intr-un timp cît mai scurt 
stadiul de țară în curs de dezvoltare. 
Tocmai de aceea, in anii de după 
Congresul al IX-lea, Partidul Comu
nist Român a aplicat cu hotărire o 
politică de repartizare judicioasă a 
resurselor între fondul de dezvoltare 
și fondul de consum, care tine per
manent seama de telurile construc
ției socialismului și comunismului în 
țara noastră și, in același timp, de 
obiectivele ce trebuie și pot să fie 
înfăptuite în fiecare etapă. • r

Un rol decisiv în dezvoltarea crea
toare a teoriei și practicii privind 
corelația dintre acumulare și consum 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Subliniind faptul că progresul econo
mic și social al fiecărui popor, gra
dul de civilizație din fiecare țară 
sint determinate în măsură hotărî- 
toare de realizarea unui raport just 
între fondul de acumulare și fondul 
de consum, secretarul general al 
partidului a fundamentat temeinic și 
a demonstrat convingător necesitatea 
pentru țara noastră a unei rate înalte 
a acumulării, ca o opțiune politică de 
durată, de mare responsabilitate 
pentru viitorul națiunii, ca factor 
esențial pentru asigurarea resurselor 
necesare înfăptuirii obiectivelor com
plexe ale creșterii economice multi
laterale. în ritm rapid și echilibrat, 
pentru ridicarea pe această bază si
gură a bunăstării populației. „în fata 
unei națiuni — arăta tovarășul 
Nicclae Ceaușescu — apar momente 
unice, hotăritoare pentru destinul și 
viitorul său. Istoria adeverește că nu 
o dată în fața poporului nostru s-au 
ivit asemenea momente, dar el a 
știut întotdeauna să fie la înăltimeți 
vremurilor, să acționeze cu fermi
tate și hotărire pentru a-și clădi vii
torul. Se poate spune că astăzi trăim 
momente de care depinde locul pe 
care il va avea România socialistă in 
marea familie a țărilor socialiste, a 
tuturor națiunilor lumii... Avem răs
punderea fată de viitorul copiilor 
noștri, fată de cauza socialismului și 
comunismului în România, fată de 
națiunea noastră socialistă, de a face 
totul pentru dezvoltarea în ritm sus
ținut a patriei, pentru crearea unei 
societăți moderne, dezvoltate... Tre
buie să fim conștient! de faptul că 
istoria va reține, iar generația noas
tră va fi judecată nu atit după cît 
s-a consumat Ia un moment dat in 
societate, ci mai ales după ce s-a fă
cut pentru a asigura progresul rapid 
și multilateral al României, pentru a 
asigura un viitor fericit, comunist, 
națiunii noastre".

Ocupînd un loc central în concep
ția de mare profunzime a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu asupra proble
melor vitale ale construcției socia
liste. repartizarea judicioasă a veni
tului național între fondul de dezvol
tare si fondul de consum se bazează 
pe analiza științifică, materialist-dia- 
lectică, a cerințelor obiective de pro
gres rapid al economiei, are o temei
nică motivație cconomico-socială, 
este puternic ancorată în realitățile 
din tara noastră, tine scama de ten

dințele pe plan mondial ; menținerea 
unei rate înalte a acumulării rezultă 
dintr-o viziune unitară de lungă per
spectivă. realistă, cu privire la între
gul ansamblu de opțiuni și factori ce 
condiționează evoluția dinamică, 
echilibrată și eficientă a vieții eco- 
nomico-sociale, are în vedere necesi
tatea industrializării țării în concor
danță cu cele mai noi realizări ale 
tehnicii, dezvoltarea rapidă și mo
dernizarea continuă a agriculturii și 
celorlalte ramuri ale producției mate
riale, repartizarea rațională a forțe
lor de producție pe teritoriu, valori
ficarea superioară a bogățiilor natu
rale și folosirea cît mai eficientă a 
fondului național de timp de muncă, 
de care depind hotărîtor resursele ce 
pot fi alocate de societate pentru ri

determină o dezvoltare vertiginoasă 
a forțelor de producție. Experiența 
mondială arată că revoluția tehnico- 
științifică contemporană oferă posibi
litatea comprimării etapelor de dez
voltare și, pe această cale, reducerea 
decalajelor economice, dar. în același 
timp, implică dimensionarea la un 
nivel înalt a efortului pentru aplica
rea în producție a cuceririlor ei. în 
aceste condiții, cînd chiar țările dez
voltate economic mențin un volum 
ridicat de investiții pe locuitor, țările 
cu un nivel mai redus de dezvoltare 
sînt obligate să facă eforturi deose
bite pentru încorporarea progresului 
tehnic mondial, singura alternativă 
pentru făurirea unei economii moder
ne. competitive.

Orientarea eforturilor în direcțiile

tante resurse de investiții pentru 
crearea de noi locuri de muncă in ra
murile neagricole și, în special. în in
dustrie.

Se poate afirma cu deplin temei că 
opțiunea pentru o rată înaltă a acu
mulării — opțiune pătrunsă de pro
fund patriotism și înaltă responsabi
litate pentru propășirea României so
cialiste — asigură resursele pentru 
crearea unui complex economic 
național armonjos, modern, eficient 
și dinamic. -în cadrul căruia se dez
voltă corelat industria cu agricultura, 
ramurile extractive cu cele prelucră
toare — pe temelia valorificării op
time a resurselor de materii prime și 
energetice — ramurile decisive ale 
industriei producătoare de mijloace 
de producție cu cele producătoare de

pentru lărgirea bazei materiale a ac
tivităților social-culturale. în această 
lumină, fondul național de dezvoltare 
reprezintă o categorie complexă, a 
cărei folosire în teoria și practica e- 
conomică s-a impus din necesitatea 
de a exprima într-un mod mai cu
prinzător totalitatea surselor de for
mare a fondurilor destinate dezvoltă
rii și de a reflecta mai bine funcțiile 
noi, mult amplificate, pe care le ca
pătă în etapa actuală mobilizarea și 
folosirea unitară, cu maximă efici
ență, a întregului potențial material- 
financiar al țării.

în întreaga gîndire a secretarului 
general al partidului, ca și în acțiu
nile pe care le promovează, proble
matica raportului dintre acumulare și 
consum este subordonată preocupării

lației și dacă nu ar fi mai 
reducem rata acumulării și sil 
tizăm o cotă mai mare pentru 
de consum. A pune astfel pi n 
înseamnă a nu înțelege legii 
țiale ale reproducției lărgiți iu 
pentru asigurarea construcției 
liste și crearea condițiilor pen 
cerea la comunism. Dacă an 
nua fondurile pentru acumuli 
sigur că in primii ani ar fi po 
se aloce mai mult pentru consi 
aceasta ar duce ulterior la i 
consecințe negative asupra dea 
întregii economii, asupra proi 
general al societății, ar dimini 
pentru creșterea nivelului de 
populației".

Succesele realizate în 
și modernizarea bazei ti
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Orientări și opțiuni fundamentale în ritm înalt a forțelor de praccelerarea
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dicarea bunăstării membrilor săi — 
telul suprem al politicii partidului.

Este meritul incontestabil al secre
tarului general al partidului de a fi 
văzut în opțiunea pentru o rată înaltă 
a acumulării drept o cerință obiecti
vă, determinată — în condițiile tării 
noastre — de necesitatea lichidării si
tuației economice moștenite de la ve
chiul regim, depășirii stadiului de 
țară în curs de dezvoltare, apropierii 
de nivelul țărilor dezvoltate din 
punct de vedere economic, creării u- 
nei puternice baze tehnico-materiale 
a societății. „Este un adevăr axioma
tic — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că socialismul și comu
nismul nu se pot înfăptui fără o pu
ternică bază materială, fără dezvolta
rea în ritm intens și modernizarea 
continuă a forțelor de producție... A- 
pare de la sine infeles că dacă n-am 
asigura în continuare un ritm înalt de 
creștere a forțelor de producție, dacă 
am schimba raportul între fondul de 
dezvoltare si cel de consum, am ajun
ge să batem pasul pe loc, ceea ce. in 
condițiile unei vertiginoase dezvoltări 
contemporane, ar avea drept conse
cință adincirea decalajului ce despar
te România de țările avansate econo
mic, condamnarea tării noastre Ia ră- 
mînere in urmă pentru o lungă pe
rioadă de timp".

După cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. asigurarea unei rate înal
te a acumulării devine și mai arză
toare în epoca modernă, in condițiile 
revoluției tehnico-știintifice mondia
le, care impune și, în același timp.

care asigură continuarea în ritm sus
ținut a industrializării tării — facto
rul dinamizator fundamental al creș
terii noastre economice — determină 
un volum important de investiții. E- 
locvent în această privință este fap
tul că. în ultimul deceniu, cînd pro
cesul de industrializare s-a desfășu
rat în condițiile creșterii prioritare a 
producției ramurilor de vîrf și mo
dernizării tuturor sectoarelor de acti
vitate. volumul fondurilor fixe ce re
vin pe o persoană ocupată în econo
mie a crescut considerabil. într-un 
ritm mediu anual de 8.7 la sută în 
perioada 1966—1976. față de 4,5 la 
sută in anii 1951—1965. Amplificarea 
și modernizarea potențialului indus
trial implică mari eforturi pentru 
prospectarea bogățiilor naturale, pen
tru atragerea în circuitul economic a 
unor substanțe minerale cu un conți
nut util mai scăzut și condiții de ex
ploatare mai grele. De asemenea, po
litica partidului de dezvoltare inten
sivă a agriculturii, de lărgire și mo
dernizare continuă a bazei tehnico- 
materiale de producție a acestei ra
muri deosebit de importante a eco
nomiei noastre necesită alocarea u- 
nor resurse însemnate din venitul na
țional pentru dezvoltare, menținerea 
unei rate înalte a acumulării. Pe un 
alt plan, cu profunde implicații eco
nomice si sociale, o rată ridicată a 
acumulării este imperios cerută și de 
necesitatea folosirii complete și cît 
mai eficiente a fondului national de 
timp de muncă. Aceasta presupune, 
în primul rînd. alocarea unor impor

bunuri de consum. îmbinîndu-se ju
dicios ramurile generatoare de pro
gres tehnic cu cele clasice, atît pe an
samblul țării, cît și în profil teri
torial.

Ion DESMIREANU, 
director adjunct științific 

al Institutului de planificare 
și prognoză

Politica partidului nostru de asigu
rare a resurselor necesare înfăptuirii 
unor programe de creștere economică 
rapidă integrează, într-o concepție 
strategică unitară, cerințele reparti
zării judicioase a venitului național 
pentru acumulare și consum, cu cele 
ale folosirii cu maximă eficientă a 
fondului național de dezvoltare eco- 
nomico-socială. concepție care poartă 
puternic amprenta strălucitei perso
nalități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Definind conceptul de 
fond național de dezvoltare economi- 
co-socială a tării, funcțiile și impor
tanta acestuia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că în progresul 
general al societății un rol esențial 
revine formării și bunei gospodăriri 
a fondului național de dezvoltare e- 
conomico-socială care cuprinde cota 
din venitul național repartizată pen
tru dezvoltare, precum și fondul de 
amortizare, și care exprimă totalita
tea resurselor alocate de societate 
pentru creșterea forțelor de producție.

centrale de a asigura resursele nece
sare ridicării continue a nivelului de 
trai al populației. Referindu-se la in
teracțiunea dintre mărimea ratei acu
mulării și creșterea fondului de con
sum. tovaiășul Nicolae Ceaușescu a 
dat acesteia o fundamentare științi
fică profundă, care exprimă grija 
permanentă pentru bunăstarea și fe
ricirea de azi și de miine a poporului 
nostru. „S-ar putea pune problema 
dacă alocarea unui procent ridicat din 
venitul national pentru acumulare nu 
influențează cumva în mod negativ 
creșterea nivelului de trai al popu-

riale a societății noastre atestă 
tura strinsă dintre rata acum 
ritmul creșterii economice și î 
rea bunăstării populației. Ași . 
rezultă din datele de mai jos, „pori- 
rea intre limite raționale a ratei acu
mulării și ridicarea eficientei folosi
rii resurselor au asigurat amplifica
rea in ritmOri mai rapide a potenția
lului productiv — exprimat prin vo
lumul fondurilor fixe — sporuri tot 
mai mari ale producției industriale, 
ale venitului național, a dus la acce
lerarea creșterii fondului de consum, 
a nivelului de trai al populației.

Perioada
Rata medie 
a fondului 
de acumu

lare %

Ritmul 
mediu 
anual 

de creștere 
a fondurilor 

fixe %

Sporul 
producției 
industriale 

(mild, lei) •

Sporul 
venitului 
național 

(mild. Iei)

Ritmul 
mediu 
anual 

de creștere 
* a fondului 

de consum %
1956—1960 16,0 9.1 38 27 4.5
1961—1965 24,3 5.4 85 51 5,3
1966—1970 28.8 8.0 134 66 7.0
1971-1975 34,1 9.4 264 150 7.5
1976—1980 33—34 11,0 circa 448 circa 250 8.0

*) Calculat ca diferență între ultimul an al perioadei respective și anul final 
al perioadei anterioare.

Semnificativ este faptul că în pe
rioada 1966—1975. cînd rata acumulă
rii a fost de 31.8 la sută, venitul na
țional a crescut într-un ritm mediu 
anual de 9.5 la sută, față de 7,9 la 
sută în deceniul 1956—1965, cînd s-a 
alocat pentru acumulare 22,4 la sută

din venitul național. Ca urmare, ve
nitul național pe un locuitor a sporit 
de la 7 670 lei în 1965 la peste 17 000 
lei in 1975. iar în 1976 a ajuns la circa 
18 650 lei. Potrivit unor calcule, dacă 
în perioada 1966—1975 rata acumulă
rii era de numai 25 la sută, în 1975

l '■ abr.i • si •„ dire-. i- iu u tr '■■■■
t:-; 1 p-.-.K> u cincim-’ il -'»91 —Uț85 ..I;

„național să se repartizeze pentru fon
dul de dezvoltare economico-socială. 
Resursef$,p$porite alocate și în cel 
de-al șaptelea plan cincinal pentru 
amplificarea si modernizarea poten
țialului productiv al țării, orientarea 
fermă a tuturor sectoarelor de activi
tate spre sporirea mai rapidă a efi
cienței vor face posibilă creșterea ac
centuată a venitului național, reali
zarea de noi progrese în domeniul 
ridicării bunăstării populației, intra
rea României în stadiul de tară cu o 
dezvoltare medie, ceea ce va marca 
un nou salt calitativ pe toate planu
rile vieții economice și sociale.

întreaga operă teoretică și practică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu con
stituie un model de abordare crea
toare. în spiritul concepției materia
lismului dialectic și istoric, a proble
melor fundamentale ale dezvoltării 
societății românești în perioada ac
tuală si în perspectivă. Rezultatele 
obținute în perioada marcată de con
gresele IX, X și XI ale partidului 
dau forță realității tezelor fundamen
tale ale secretarului general al parti
dului. potrivit cărora, pentru o țară 
ce s-a angajat ferm in construcția pe 
baze moderne a economiei, numai 
menținerea pe o perioadă îndelungată 
a unei rate înalte a acumulării poate 
asigura progresul multilateral al so
cietății și ridicarea continuă a bună
stării poporului.
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în Editura politică a apărut:

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂTESTI
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ROMANO-UNGARE

r;FĂPTllC
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 

mari ce revin agriculturii in acest 
cincinal și pe baza Programului su
plimentar de dezvoltare economico- 
socială a țării pînă în 1980. adoptat 
de Conferința Națională a partidului, 
presupune — pe- lîngă dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a acestei ra
muri de bază a economiei naționale
— ridicarea pregătirii profesionale a 
țărănimii cooperatiste, a lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat. Subli
niind că producția agricolă modernă 
solicită oameni cît mai bine pregă
tiți, la Congresul țărănimii tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „A- 
gricultura devine o înaltă specialitate
— care cere cunoștințe deosebite — 
și trebuie să asigurăm tuturor celor 
care lucrează în acest domeniu cu
noștințele profesionale necesare. Fă- 
cînd aceasta, asigurăm realmente 
toate condițiile pentru progresul tot 
mai rapid ai agriculturii noastre !“

, îmbogățirea cunoștințelor tehnico- 
profesionale ale celor ce muncesc in 
agricultură este cu atît mai necesară 
astăzi cu cît și în această ramură, în 
spiritul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului la 
Conferința Națională, trebuie să se 
înfăptuiască un salt calitativ în toate 
sectoarele de activitate. .Acumularea 
de noi cunoștințe tehnice și științi
fice constituie pentru oamenii muncii 
din agricultură o condiție esențială 
pentru a obține producții vegetale și 
animale mult sporite, la nivelul posi
bilităților oferite de extinderea me
canizării, chimizării și irigațiilor, de 
noile cuceriri ale științei agricole. 
T ’ma’ •'rnind de la această cerință 

’•'nisterul Agriculturii și 
limentare, împreună cu 
ucației și învățămîntu- 
văsuri de perfecționare, 
concepții unitare, a in- 

nînt profesional agri- 
spundă cerințelor ac- 
Sectivă ale dezvoltă- J

> iadă, la sate sînt în
; cursurile învăță- 

,'tehnic. După pfi- 
luri de conferințe 
, se desprinde con- 

și organizațiile de 
'gricole și conduce- 

■icole au, asigurat 
'număr mai mare 

din agricultură 
‘ului agrozoo- 

a măsurilor 
aganizare și des-

fășurăre a cursurilor, lecțiile se țin 
cu mai multă regularitate, frecvența 
este mai bună. De asemenea, a cres
cut nivelul de predare, punîndu-se 
un accent special pe legarea cunoș
tințelor teoretice de activitatea practi
că. Toate acestea pun în evidentă 
faptul pozitiv că în acest an, față de 
anii trecuți, s-au înregistrat progrese 
evidente în organizarea și desfășu
rarea învățămîntului agrozootehnic.

Este însă evident că in condițiile

derii mecanizării lucrărilor, este im
perios necesar ca prin cursurile în- 
vățămîntului agrozootehnic să se asi
gure ca lucrătorii din toate sectoarele 
de activitate să cunoască temeinic 
mașinile, utilajele și instalațiile din 
dotare, aceasta constituind o premisă 
esențială pentru folosirea cu randa
ment sporit a mijloacelor tehnice de 
care dispun unitățile agricole. în 
aceeași ordine de idei, este necesar 
ca un număr cit mai mare de țărani

pentru efectuarea lor. Prin aceste 
demonstrații cursanții au posibilita
tea să-și verifice în practică noile 
cunoștințe științifice și tehnice acu
mulate la cursuri, ele constituind, 
totodată, un prilej de însușire a 
todelor și experienței înaintate.

Este un adevăr incontestabil 
astăzi, a fi un bun agricultor 
seamnă să stăpînești .cit mai

me-

ÎNTÎLN1RI Șl CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar qeneral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste Romănia, cu TO
VARĂȘUL JANOS RADAR, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, cu pri
lejul vizitelor reciproce în perioada 1975—1977.
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® Pe primul plan — calitatea cunoștințelor tehnice și 
științifice predate ® Lecții și demonstrații practice 

strîns legate de nevoile stringente ale producției

dezvoltării unei agriculturi moderne, 
intensive, de mare productivitate și 
eficiență, se pune în mod imperios 
problema creșterii calității cunoștin
țelor ’ predate, fără de care nu se 
poate concepe înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor și obiectivelor ce revin 
oamenilor muncii din această ramură 
de bază a economiei naționale. Cu 
alte cuvinte, exigentele față de cali
tatea învățămîntului agrozootehnic 
sînt mult sporite. Pe primul plan al 
preocupărilor se situează grija de a 
prezenta cursanților cele mai noi și 
moderne tehnologii de lucrare a pă- 
mintului 
Dar nici 
aceste cunoștințe _____ ______
în mod organic cu modalitățile con
crete de acțiune pentru sporirea pro
ductivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, pentru ridicarea 
eficienței economice a întregii activi
tăți din unitățile agricole, sarcini 
majore trasate de conducerea parti
dului.

Experiența a demonstrat că efi
ciența învățămîntului agrozootehnic 
este cu atît mai mare cu cît i se asi
gură un caracter concret. Aceasta 
presupune, desigur. legarea strinsă a 
noilor cunoștințe ce se predau de ac
tivitatea practică, de nevoile strin
gente ale producției. Tocmai de 
aceea, se cere ca temele abordate să 
cuprindă, pe lingă cunoștințele noi 
de ordin tehnic, și măsurile concrete 
agrozootehnice ce trebuie aplicate 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan ale unităților agricole: 
în condițiile modernizării continue a 
bazei tehnice a agriculturii, a extin-

și de creștere a animalelor, 
o clipă nu trebuie uitat că 

trebuie împletite

cooperatori și muncitori din între
prinderile agricole de stat, și în mod 
obligatoriu toți specialiștii din unită
țile agricole, să fie instrui ți în ve
derea însușirii conducerii tractorului.

Calitatea învățămîntului agrozoo
tehnic nu este dată numai de acumu
larea de către cursanți a unui volum 
cit mai mare de noi cunoștințe pro
fesionale. în ultimă instanță, ceea ce 
interesează în mod deosebit, ceea ce 
probează eficiența 
mint agrozootehnic 
carea in producție 
tințe să se obțină 
rioare. Iată de ce este imperios nece
sar să se insiste pe pregătirea prac
tică a muncitorilor din agricultura 
de stat, a cooperatorilor, prin de
monstrații și lucrări specifice in 
cîmp, sere, solarii, în fermele de ani
male. pe loturile demonstrative, în 
ateliere și oriunde există condiții

întregului învăță- 
este ca prin apli- 
a noilor cunoș- 
rezultate supe-

că, 
în- 

bine 
știința de a lucra bine pămintul, să 
aplici corect tehnologiile avansate 
și să folosești cu înalt randament 
mijloacele moderne de lucru. Iată de 
ce. pentru a realiza în cît mai bune 
condiții sarcinile de producție este 
absolut necesar ca lucrătorii din uni
tățile agricole de stat și membrii 
cooperatori să frecventeze cu regu
laritate cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, să se străduiască să-și 
însușească temeinic cunoștințele, pre
date la lecții, să le verifice la lucră
rile practice.

întreaga desfășurare a învățămîn- 
tului agrozootehnic trebuie să aibă 
loc sub îndrumarea permanentă a 
comitetelor județene și comunale de 
partid, a organelor’ agricole. Ele au 
datoria ca. printr-un control sistema
tic, să imprime un înalt spirit de 
exigență și răspundere în ce pri
vește respectarea programelor și pro
funzimea lecțiilor predate, să înlă
ture cu promptitudine orice tendință 
de formalism ce s-ar manifesta, să 
urmărească ca învățămîntul agrozoo
tehnic să ducă la creșterea efectivă 
a nivelului de cunoștințe tehnico- 
profesionale ale cursanților. întrucît 
de rezultatele învățămîntului agro
zootehnic depind în mare măsură și 
rezultatele din producție.

Aurel PAPAD1UC

A apărut : „Munca de partid" nr. 1/1978
ANIVERSARESub titlul „O

SCUMPA ÎNTREGULUI POPOR. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPLINEȘTE 60 DE ANI DE VIAȚA ȘI 45 DE ANI DE ACTIVITATE 
REVOLUȚIONARĂ", revista publi
că articolele: „Dezvoltarea creatoare 
a concepției cu privire la rolul și lo
cul partidului comunist în societatea 
noastră" de Ilie Verdeț ; „Bărbăție 
comunistă, curaj și neistovită ener
gie" de Ion Dincă ; „Imaginea de azi 
și de mîine a țării — o permanență 
a politicii partidului" de Ștefan Mo- 
cuța ; „Consultarea sistematică a oa
menilor muncii" de Gheorghe Roșu ; 
„Inițiatorul și promotorul consecvent 
al politicii de repartizare armonioasă 
a forțelor de producție" de Fazekas 
Ludovic ; „Primul comunist de ome
nie al țării" de Richard Winter ; „O 
ideologie a acțiunii în procesul for
mării omului nou" de Constantin 
Matei ; „Apărător neclintit al unită
ții de granit a partidului" de Con
stantin Pîrvulescu ; „Un singur gînd, 
o singură voință" de Vasile Vîlcu ; 
„Disciplina de neclintit, ordinea și 
înalta răspundere — trăsături defini
torii ale partidului comuniștilor" de 
Dumitru Coliu ; „Deceniul în care

inima industriei românești pulsează 
tot mai puternic" de Gheorghe Pe
trescu ; „Contribuție decisivă la for
marea și dezvoltarea Armatei Repu
blicii Socialiste România" de Gheor
ghe Gomoiu ; 
urmează cu 
partidul, pe secretarul său 
de Ion Traian Ștel’ănescu ; 
ferm pentru înrădăcinarea 
revoluționar, a principiilor 
echității socialiste în întreaga activi
tate și viață a comuniștilor" de 
Gheorghe Neațu ; „Miner de onoare 
al Văii Jiului" de Androne Marcu ; 
„Mereu în mijlocul nostru" de Nicu 
Constantin ; „Un om între oameni" 
de Ion Oprea ; „întruchipare strălu
cită a celor mai înalte virtuți ale 
poporului român" de Eugenia Ba- 
raboi.

Revista mai conține rubricile : 
„Toate forțele intens mobilizate pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R.", 
„învățămîntul politico-ideologic de 
partid", „Tribuna inițiativelor", „Din 
viața partidelor comuniste și munci
torești" și „Răspunsuri la întrebările 
cititorilor".

„Tineretul României 
entuziasm și hotărîre 

general" 
„Militant 
spiritului 

eticii și
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Giulești, gazda unei frumoase 
iții a artiștilor plastici amatori

ti Teatrului Giulești din 
a deschis o expoziție de 

;ulptură și tapiserie care 
proape 90 de lucrări reali- 

0 de artiști plastici amatori 
veni. Din lucrările expuse 

... emoționant, dragostea auto- 
pentru omul de astăzi și pentru 

jtuirile sale, in edificarea noii

societăți, sentimentele de profund 
respect pentru trecutul eroic al po
porului, emoția în fața priveliștilor 
pline de farmec ale naturii patriei. 
Exponatele mărturisesc. în același 
timp, pasiunea acestor creatori pen
tru culoare și formă, pentru artă în 
general.

A apărut Revista economică" nr. 3/1978

DIVERS
Secretul
unui... pinten

In timpul unor săpături, în 
municipiul Suceava, au fost 
scoase la iveală mai multe măr
turii care prezintă un deosebit 
interes pentru arheolo.gi și is
torici. Printre piesele descope
rite, atenția specialiștilor a fost 
atrasă de un pinten de harnașa- 
ment militar. La prima vedere, 
nimic deosebit. Și totuși, s-a 
constatat că pintenul, cu pricina 
a fost confecționat intr-un chip 
cu totul original, dintr-un me
tal a cărui compoziție este de o 
puritate deosebită, nemaiintil- 
nită pînă acum in nici o piesă 
similară. După opinia specialiș
tilor, piesa a fost realizată 
in prima' jumătpte a secolu
lui al XV-lea, iar cei care 
au efectuat contraexpertiza in 
laborator afirmă că, in zilele 
noastre, cu toată tehnica ultra
modernă, cu greu s-ar putea 
obține o asemenea puritate in 
executarea unei, piese identice. 
Să fi cunoscut oare strămoșii 
noștri un procedeu metalurgic 
al cărui secret s-a pierdut ?

i
I
I
1
I
1
I
I
I
I
I
I
I

NICOLAE CEAUȘESCU, GINDIRE 
CREATOARE ȘI ACȚIUNE DINA
MICA ÎN SLUJBA PROGRESULUI 
ȘI BUNĂSTĂRII. Sub acest generic 
revista publică articolele^:— -..Orien
tări fundamentale 
un curs calitativ n 
nomico-sociale a 
integratoare , a:

au imprimat 
dezvoltării eco- 

rii" ; „O viziune 
---- . ---- . agriculturii ca 
ramur-ă--de~ba7.ă a economiei națio
nale" : „Contribuție hotărîtoare la 
Amplificarea participării României la

circuitul economic mondial" ; „Ani
versarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — în gîndul și inima în
tregii națiuni" ; „Adîncirea continuă 
a democrației — componentă de bază 
a dezvoltării societății românești"..

Revista cuprinde apoi cunoscutele 
sale rubrici : Economie națională ; 
Conducere-organizare ; Documentar 
în ajutorul celor ce studiază în în- 
vățămîntul politico-ideologic ; Teorii- 
ideii : Economie mondială.

• Astăzi și mîine, în sala poligo
nului Dinamo din Capitală se vor 
desfășura campionatele balcanice de 
tir pentru arme cu aer comprimat, 
la care participă sportivi și spdrtive 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România.

în programul competiției figurează 
probele de pistol — 10 m (seniori și 
juniori) și pușcă — 10 m (seniori, se- 

, nioare, juniori).
Din lotul țintașilor români se re

marcă Dan Iuga, Romulus Nicolescu, 
Ilie Codreanu, Dumitra Matei și Ma
riana Feodot.

© în cadrul etapei a 9-a a campio
natului diviziei A la baschet mas
culin se va disputa tradiționala parti
dă derbi dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua. Primul joc se va 
desfășura astăzi de la ora 18, iar cel 
de-al doilea este programat dumi
nică dimineață la ora 11/Ambele’me
ciuri' se vor 
reasca.
• Pugiliștii 

pregătirile in 
lor mondiale, 
între 6 și 20 
„Pionir" din 
vor evolua în cadrul unei 
de verificare programată marți 24 ia
nuarie la Sibiu. A doua1 reuniune a 
componenților lotului republican^ va 
avea loc 
șov. Din 

.nirile : 
Georgia ; 
mitru Cipere ; 
lovschi — Dumitru Muraru ;
Cosma — Gheorghe Ileana și Valen
tin Szilaghi — Ladislau Bacică.

1

relansarea sporturilor de iarnă
I
I

disputa

români 
vederea 
care se 
mai, pe 

Belgrad.

în sala Flo-
:um:'

își continuă 
campionate- 

vor desfășura 
ringul arenei 
Selectionabilii 

reuniuni

vineri 27 ianuarie la Bra- 
program se desprind iptîl- 
Simion Cuțov — Traian 

Dumitru Burdihoi — Du- 
Dumitru Petropav- 

Remus

În cîteva rînduri
• La Vigo (Spania), in meci tur 

pentru sferturile de finală (grupa B) 
ale „Cupei campionilor europeni" Ia 
baschet feminin, echipa I.E.F.S.-Li- 
ceul nr. 2 București a învins cu sco
rul de 73—G3 (40—39) formația locală 
Real Celta.

în următorul meci, baschetbaliste’e 
românce vor întîlni la București, în 
ziua de 25 ianuarie, formația Sparta 
Praga, care joi seara a întrecut pe 
teren propriu cu 64—57 echipa ita
liană Geas Sesto San Giovanni.

® în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Balti
more (Maryland), americanul Cliff 
Richey a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 6—1, 7—6, in fața jucă
torului polonez Wojtek Fibak.

Reamintim că în sferturile de fi
nală ale turneului este calificat și 
Ilie Năstase.

© Rezultate 
mile de finală 
țional feminin ... ...
(Texas) : Virginia Wade — Franțoise 
Durr 6—3, 6—2 ; Betty Stove — Lea 
Antonopolis 6—2, 7—5.

într-o partidă contînd pentrupn- 
ba de dublu, perechea Betty 
(Olanda) — Wendy Turnbull 
tralia) a întrecut cu 6—3, 6—2 
Virginia Ruzici (România) — 
Smith (S.U.A.).

înregistrate în opti- 
ale turneului -internă- 
de tenis de la Houston

Stove 
(Aus- 

cupiul
Anne

Centru cu veche și prodigioasă 
activitate în sporturile de iarnă, Si
naia continuă să se afle în prim- 
planul preocupării forurilor sportive 
de resort. Cunoscute fiind calitățile 
tehnice ale bazelor sportive din acest 
oraș, ca și capacitatea organizatori
că a edililor,. Sinaia se înscrie tot
odată în rîndul stațiunilor care găz
duiesc în mod frecvent competiții 
de anvergură, inclusiv cu caracter 
internațional. Despre activitatea din 
acest sezon a Clubului sportiv oră
șenesc — care, în cei 
înființare, a cucerit 15 
naționale la bob, 100 
campioni naționali, 10 
balcanici și a avut în 
blicane peste 100 de sportivi — ne-a 
vorbit zilele trecute președintele 
Clubului, tovarășul Paul Popa...

— Cu toate că zăpada n-a fost 
prea abundentă pînă acum pe Valea 
Prahovei, pirtiile de schi, în special 
cele de la peste 1 400 m altitudine, 
au primit numeroși oaspeți. Deocam
dată, concursuri oficiale nu s-au pu
tut organiza. Fiind frig însă, am 
reușit să amenajăm pista pentru sa
nie și bob. Cu zăpadă... de la Pre
deal și calupuri de gheață artifi
cială... de la Ploiești (aproximativ 
6 000 de bucăți, adică vreo 150 de 
tone). Muncă anevoioasă, dar care 
aduce satisfacții și nouă, ca gazde, 
și sportivilor. Țin să subliniez, de 
altfel, că la amenajarea pistei de 
bob am primit ajutorul unor secții 
de bob și sanie, al unor antrenori și 
activiști sportivi și iubitori ai spor
turilor de iarnă — de la „Tractorul" 
și A.S.A. Brașov, I.E.F.S. București, 
clubul sportiv școlar „Voința" și, 
firește, C.S.O. Sinaia.

— Ce competiții cuprinde agenda 
sinăiană ?

— A fost, mai întîi, concursul de 
sanie, cu care am inaugurat, de fapt, 
sezonul. Sfîrșitul acestei luni și in- ' 
ceputul celei viitoare ■ cuprind nu
meroase concursuri de bob și sanie ; 
pista de bob 
jos (adică pe 
— va găzdui, 
internațional 
cegi", la care 
Austria, Cehoslovacia, R.D. 
nă, Polonia, Uniunea Sovietică, con
cursul inaugural de bob „Cupa 
U.C.E.C.O.M.", „Cupa orașului Si
naia", de asemenea, cu caracter in
ternațional, „Trofeul Carpați" etc. O 
noutate în privința competițiilor in- 
terne o constituie introducerea la 
campionatele naționale a probelor de 
sanie-dublu și reintroducerea probei 
de bob-patru, mai dificile, dar și mai 
spectaculoase decît probele de sanie- 
simplu și bob-2.

în privința schiului, pîrtiile din 
Bucegi sînt pregătite și pot găzdui 
orice fel de concursuri.

— Ca unic Club de performanță 
pentru sporturile de iarnă (mai pu
țin hocheiul), ce-și propune C.S.O.

10 ani de la 
medalii inter- 
de titluri de 
de campioni 
loturile repu-

— de la virajul 5 în 
o lungime de 1 200 m) 
între altele, un concurs 
de' sanie, „Cupa Bu- 
am invitat sportivi din 

Germa-

Sinaia pentru acest sezon și în 
perspectivă ,?

— Obligațiile noastre sînt mari și 
diverse. Ele vizează, pe de o parte, 
obținerea în continuare a unor per
formanțe la bob și biatlon, iar^j, pe 
de altă parte, crearea condițiilor ne
cesare ca schiul și schiorii noștri, 
sania și cei ce o practică să se si
tueze cît mai aproape de elita euro
peană a acestor sporturi.

Ce întreprindem concret pentru 
aceasta ? Avem o permanentă pre
ocupare pentru selecția viitorilor 
performeri. La bob, spre exemplu, 
selecția o desfășurăm astfel : pen
tru boberii împingători, în rîndul 
tinerilor cu,, gabarit impresionant , 
pare au practicat sau practică de-

Radiografii
ale activității cluburilor

cotlonul, aruncarea greutății sau 
alte probe atletice de forță ; pentru 
piloți, în rîndul celor ce practică a- 
viația, motociclismul, automobilis
mul. Luna trecută am organizat la 
Sinaia o școală pentru sanie, la care 
au fost prezenți tineri și tinere din 
toate centrele unde acest sport a 
început să fie îndrăgit : Petroșani, 
Miercurea Ciuc, Vatra Dornei, Bra
șov, Sinaia etc. Tot în orașul nostru 
a fost organizat un curs de reciclare 
pentru antrenorii și arbitrii de bob 
și sanie. Aș vrea să subliniez că, 
pentru sanie, se întrevăd, într-un 
viitor ce-1 dorim cît mai apropiat, 
progrese evidente. La aceasta con
tribuie, după părerea specialiștilor, 
și calitățile concurenților, și faptul 
că la cunoscuta întreprindere de 
materiale sportive de la Reghin se 
produce cu succes sania de concurs. 
Practic, am renunțat la import și in 
ce privește bobul — aici, la Sinaia, 
găsindu-se posibilități și soluții pen
tru realizarea unor excelente boburi 
românești.

Activitatea secțiilor noastre este 
condusă de antrenori cu bună expe
riență, unii avînd și avantajul de a 
se fi numărat printre performerii de 
ieri. La bob, secție în care activează 
20 de sportivi, coordonator este 
maestrul emerit Ion Panțuru. La 
sanie (antrenor : I. Galescu) avem 
35 de sportivi, la schi fond și 
biatlon— 20 (antrenor : N. Burchi), 
iar la probe alpine — 18 (antrenor : 
R. Banu). Viitorul acestor secții 
este asigurat de cei peste 150 de 
copii care activează la centrele 
noastre de schi, sanie și biatlon, 
copii care își anunță de pe acum 
candidatura la locurile fruntașe ale 
celor mai importante competiții in
terne și, sperăm, internaționale.

automobilis-

urmărește,obiectiv major
clubul ?
simțim datori, și
a răspunde direct 
necesare pentru ca sportul

— Ce 
concret,

—. Ne 
zice, de 
rativele 
românesc să poata realiza la viitoa
rea ediție a „Olimpiadei albe" (în 
1980, la Lake Placid) ceea ce și-a 
propus : locuri fruntașe . la bob (un 
loc pe podium 1) și la sanie. Este 
normal să facem totul pentru atin
gerea unor astfel de obiective, aici 
la Sinaia existînd și cele mai bune 
condiții pentru bob și sanie. Planul 
pregătirii sportivilor nominalizați se 
aplică cu seriozitate, cu răspunderea 
cuvenită, federația sprijinindu-ne în
deaproape. Clubul nostru are în 
primul rînd în vedere readucerea și 
menținerea bobului românesc în 
elita sportului internațional, însă se 
preocupă 
celorlalte 
creșterea 
la sanie 
neț, dar 
olimpice), la schi, la biatlon.

— Clubul dv. are, prin statutul 
său, și obligații de organizare a ac
tivității sportive locale pe toate pla
nurile. în plus,. în tot cursul anului, 
oaspeți din toată țara vin la Sinaia 
pentru excursii, pentru a practica di
ferite sporturi. Cum își onorează a- 
semenea îndatoriri ?

— Foarte adevărat, clubul nostru 
este un club sportiv teritorial. Și 
caută să se achite cît mai bine cu 
putință de toate obligațiile ce le are. 
Activitatea de masă — pentru local
nici, ca și pentru vizitatorii ocazio
nali ai orașului nostru — ne preocu
pă în permanență. „Daciada" a sti
mulat și la noi inițiative, a deter
minat o sporire a numărului de în
treceri la diferite sporturi, o creș
tere a numărului participanților. în 
Sinaia, pentru amatori, avem mai 
multe centre de închiriere a echipa
mentului și materialelor specifice 
sporturilor de munte. Sîntem în mă
sură ca, la cererea grupurilor orga
nizate, să asigurăm, prin profesori 
de educație fizică, prin antrenori și 
alți instructori sportivi, asistența 
tehnică, îndrumarea necesară pentru 
învățarea și practicarea sporturilor, 
pentru efectuarea unor excursii pe 
potecile Bucegilor,- în Sinaia și în 
împrejurimi. în acest sens, O.J.T.- 
ttrile, în general organizatorii de 
turism, ne-ar putea solicita mai mult.

★
Sinaia așteaptă, așadar, oaspeți 

din toată țara : și pentru a asista la 
importante concursuri de bob, sanie 
sau schi (unde, alături de sportivii 
noștri fruntași, vor concura și spor
tivi de peste hotare), dar și pentru 
a practica ei înșiși sportul preferat.

onorați aș 
de prepa-

și de prezentul și viitorul 
sporturi de iarnă, de 
performanțelor deopotrivă 
(avînd un obiectiv îndrăz- 
realizabil pentru jocurile

Ion DUM1TR1U

(Urmare din pag. I)
De exemplu, în epoca luminilor, 

ca să nu mergem mai departe, cind 
românii au cutreierat arhivele lumii 
pentru găsirea acelor argumente de 
care in mod firesc lumea n-ar fi 
trebuit să aibă nevoie ca să le re
cunoască un trecut glorios și drep
turile necesare libertății, ce zgudu
ire s-a produs în cugetele adevărate 
ale Europei, trezite față în față cu 
acele irupții de cultură și de istorie 
românească 1 Din iluminismul acesta 
s-au născut, în bună măsură, și spi
ritele revoluționare de la 1848 1 Și 
din nou, ce spectacol de patriotism, 
de pătrundere a sensurilor unei lumi 
cuprinse de furtuni binefăcătoare, 
care-i inălța din nou pe toți româ
nii, încă risipiți in provincii sepa
rate, pe piedestalul înalt al istoriei 
și culturii europene 1 Unirea cea 
mare, de la 1918, n-a fost oare și ea, 
într-o anumită măsură, fructul isto
ric, social-moral și spiritual al unor 
asemenea energii, prea îndelung ză
găzuite de vitregitele timpuri ? ! Nu 
poporul, acesta de plugari, care și-a 
născut în chinuri o clasă muncitoa
re sănătoasă, legată organic de, in
teresele lui, purtătoare a unui steag 
cinstit, sub umbrirea căruia idealu
rile sociale și naționale se ridicau 
pînă la zarea eliberării depline, nu 
acest popor, această clasă munci
toare și-au născut și marii bărbați 
al politicii și culturii revoluționare ?!

Observ zilnic cum își pun străinii 
astfel de întrebări în legătură cu 
istoria și cultura noastră. Și toți cei 
care ne sînt prieteni sau nu, dar 
care au gustul adevărului și dramul 
salvator al cinstei intelectuale, re
cunosc și mărturisesc că sînt impre
sionați de modul în care România 
de azi, cinstindu-se pe sine, își cin
stește cultura națională și cultura 
lumii, valorile perene ale umanității. 
Și atunci, cum să nu fim mindri 
(nu zic orgolioși, fiindcă orgoliul 
poate deveni o frînă și un păcat 1) 
că adevărata intrare a României în 
concertul popoarelor civilizate, mînă 
în mînă cu cultura ei, se petrece în 
epoca noastră socialistă 1 Cum să 
nu fim bucuroși, impresionați și fe
riciți, ca oameni de cultură, că în 
orice colț al lumii am ajunge, o- 
dată cu primele cuvinte ale graiului 
ce ne dă identitatea și, pînă la 
urmă, chiar rostul existenței, a- 
uzim exclamîndu-se : „România — 
Ceaușescu" 1 O îngemănare firească, 
nu numai pentru politica prestigioa
să, în numele căreia conducătorul 
partidului și statului nostru poartă 
steagul României socialiste în lume, 
dar și pentru marea operă de cul
tură și de creație pe care a declan
șat-o în sufletele noastre, în con
știința noastră, cu acea căldură și 
energie ce-i caracterizează propria 
sa ființă de copil de țărani, de mun
citor care a înfruntat închisorile încă 
din adolescență, ca un adevărat ca

valer al libertății, de conducător, care 
ne-a eliberat pe noi înșine de dog
mele și șovăielile propriei noastre 
copilării revoluționare.

Noi știm bine, dar știe tot așa de 
bine și străinătatea, că printre pri
mele acte publice ale aceluia care 
era, în primăvara lui 1965, cel mai 
tînăr conducător de țară și de partid 
comunist din lume, a fost o întîlnire

însetată de cunoașterea marilor ade
văruri și a marilor dreptăți (care au 
întîrziat atîta și, vai, mai întîrzie 
încă 1) ajungînd președintele nostru 
n-a dus odată cu numele și presti
giul țării și numele, și prestigiul cul
turii românești ? ! Pe lîngă inițiati
vele sale politice majore, cunoscute 
și unanim recunoscute, cîte idei și 
inițiative culturale, menite să afirPRESTIGIU CULTURII ROMÂNEȘTI

largă și o discuție prietenească, ur
mată apoi, în decursul anilor, de 
zeci și sute, cu oamenii de cultură, 
de știință și artă. Adică tocmai cu 
aceia care, adăpîndu-și energiile din 
resursele inepuizabile ale spirituali
tății muncitorilor și țăranilor — după 
îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — au dorit și au știut, 
chiar cu dificultăți și poticniri ine
rente creației, să-l însoțească pe 
conducătorul lor atît de stimat și de 
iubit în eforturile sale încordate, 
uneori supreme, de-a da un nou 
prestigiu României, sporindu-i liber
tatea și independența, iar cu ele 
odată, dar întotdeauna numai prin 
ele, și prestigiul culturii.

în ce colț al lumii noastre atît de

me valorile românești, să apropie po
poarele, nu-i aparțin direct, nu au 
pornit din inteligența sa sclipitoare, 
din spiritul său umanist 1 Aș putea 
să dau, în acest sens, exemple, nume, 
date, cifre, să descriu itinerare, să 
fac trimiteri bibliografice, să folo
sesc un întreg aparat critic. Doar se 
știe că n-au apărut niciodată în 
străinătate mai multe cărți româ
nești ca în ultimii zece ani, că oa
menii noștri de cultură și de artă 
n-au fost niciodată atit de prezenți 
și de stimați în colocviul neîntrerupt 
al lumii contemporane, lume con
fruntată cu atîtea pericole, nu numai 
pentru cultură, ci pentru întreaga 
civilizație. Dar nu o astfel de de
monstrație mi-am propus în rîndu-

rile de față 1 Cuvintele mele vor să 
spună un adevăr simplu : epocile 
mari nu-și nasc, totuși, automat con
ducătorii politici, mai ales pe aceia 
care știu să fie, în același timp, și 
mari conducători spirituali, anima
tori de cultură, stimulatori ai știin
ței și artelor, adică mecenați ai lu
mii contemporane. Se cunosc, din 
păcate, destule spirite ascuțite dar 
seci, destui șefi politici absorbiți zil
nic de litera vicleană, înșelătoare, 
a hîrtiilor, a birocrației, a cancela
riilor diplomatice, a egoismelor or
golioase. Nu din tagma lor face parte 
— ba se află tocmai la antipod — 
conducătorul partidului și țării noas
tre 1 Am avut fericirea să-1 văd, de 
mai multe ori, stînd de vorbă cu 
muncitori și țărani, acasă și pe pă- 
mînt străin, dar și cu șefi de state 
și de guverne, cu artiști, cu savanți 
sau cu simpli oameni de pe stradă, 
și am admirat întotdeauna nu numai 
cumpăna judecății scăpărătoare și 
realiste, sau înflăcărarea ideii și 
forța argumentelor din cuvintele 
sale, dar și spiritul viu, proaspăt, al 
limbii românești, maica noastră, a 
tuturora. O limbă cjire mărturisește 
cu atîta convingere valorile unei 
străvechi civilizații, înnoite, împros
pătate mereu de tot ceea ce se for
jează azi, cu pasiune și luciditate, în 
cugetul și fapta oamenilor din Româ
nia, atît de asemănători, pînă la 
urmă, cu oamenii simpli sau cu sa- 
vanții din întreaga lume. Și mi-am

zis : ce bine este că și oamenii 
simpli, și savanții, și cărturarii, și 
șefii de state și de guverne aud su- 
nînd idei atît de îndrăznețe, de li
bere și de înțelepte, cîntărind greu 
în cumpăna unei lumi zbuciumate, 
in cinstita limbă românească, ros
tită, de la Scornicești pînă la mar
ginile lumii, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1

Iată deci la ce mă gîndeam zilele 
și nopțile acestea, cînd pe crugul 
unui cer cu stele limpezi de ianua
rie urcă acul ceasornicului care ne 
vestește o oră de maturitate și de 
ințelepciune, un popas al timpului 
care a încărunțit și tîmpla aceasta 
pe care o știm mereu atît de tînără, 

Să-i mulțumim, deci, cu recunoș
tință, iar la multele elogii meritate, 
care-i vin de-acasă și de pe întreg 
rotogolul pămîntului, să adăugăm și 
pe acelea, atît de plastic exprimate 
de un mare scriitor elen : „Spiritul 
propriu al acestui popor și-a aflat 
întruparea perfectă în personalitatea 
actualului conducător al statului ro
mân, un patriot înflăcărat, însufleți- 
torul Ideilor politice ale strămoșilor 
săi, de la Decebal Ia Alexandru loan 
Cuza, de la Nicolae Bălcescu și Mi
hail Kogălniceanu la Nicolae Iorga 
și la atîția eroi cunoscuți sau ano
nimi, care s-au jertfit pentru deș
teptarea românilor".

Ion BRAD
Atena, ianuarie 1978
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Mulțumire»
Mult s-au mai bucurat copiii 

, cînd au văzut-o din nou 
rectoarea unei școli din 
va-Sebeș, județul Alba, 
Muntean. Ea revenea, în 
cui lor, după ce fusese 
nată într-un spital din Cluj-Na- 
poca. Fiind vorba de o inter
venție chirurgicală deosebit de 
dificilă, primul lucru pe 
l-a făcut colectivul de 
medico-sanitare condus de Au
rel Kaufmann — după cum ne 
spune Maria Muntean — a fost 
acela de a o pregăti în așa fel 
incit să-i piară teama și să aibă 
încredere în ea, în viață. Pen
tru grija și omenia cu care a 
fost înconjurată, pentru compe
tența și strădania medicilor clu
jeni care au salvat-o, redînd-o 
din nou familiei, școlii, societă
ții, ea transmite și pe această 
cale mulțumirea cea mai căl
duroasă.

pe di- 
Girbo- 
Maria 
mijlo- 
inter-

care 
cadre
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Mielușeii
9

care 
o făcuseră
pe grozavii

Stăteau in picioare, cu cape
tele . plecate, in fața colegilor 
de muncă de la Șantierul nr. 
32 montaj Medgidia. Privindu-i 
in această ipostază de... mielu
șei, nici n-ai fi crezut că nu
mai cu puțin timp înainte se 
manifestaseră cu totul altfel, 
fiind puși in discuție acum sub 
învinuirea de „tulburarea liniș
tii publice". După ce intrecu- 
seră măsura cu băutura, Con
stantin C. și Mihai C. au în
ceput s-o facă pe grozavii, care 
mai de care punîndu-și mai 
abitir la încercare tăria corzi
lor vocale. Și aceasta, cu atit 
mai virtos, cu cit le ținea iso
nul și Elena S. După încheierea 
adunării, unul dintre cei trei 
ne-a mărturisit : „Mai bine 
plăteam amendă dublă, decît să 
ne crape obrazul de 
Vorba aceea : cine-o mai face 
ca noi..." Bine zis !

rușine.

Pungi 
cu surprize

— Care mai vrei? Care mai 
iei? Plante medicinale sută la 
sută. Calitate extra. Dai 5 lei 
și iei o pungă dolofană...

Unii dintre brașovenii care 
treceau prin dreptul celui ce-și 
etala și striga marfa în gura 
mare se opreau, cîntăreau în 
miini pungile, le cumpărau și 
plecau. Abia acasă, cînd le des
chideau, observau cu surpriză 
că în pungi se aflau mai mult 
bălării și rădăcini decît plante 
medicinale .adevărate, dătătoare 
de sănătate. Numele „producă
torului" și vînzătorului: Gabor 
Molnar din comuna Zăbala, ju
dețul Covasna. Ne-am intere
sat noi cum îl cheamă, pentru 
a le fi mai ușor acum autori
tăților brașovene să-i controle
ze pungile cu ierburi și să-l ardă 
și pe el la pungă.

Care 
bucurie...

„in data de 24 decembrie 1977
— ne scrie loan Buia, directo
rul Liceului de mecanică agri
colă din Negrești-Oaș (Sa tu 
Mare) — ne-a fost expediat, din 
stafia C.F.R. Brazi, un vagon 
cu combustibil lichid pentru în
călzirea școlii. Tocmai la țanc
— ne-am zis cu bucurie — o 
să începem trimestrul al doilea 
cu bine. Care bucurie n-a fost 
însă să fie, întrucît în stația 
Izvor, unde trebuia să vină va
gonul, au venit numai actele 
însoțitoare. Nici pînă astăzi nu

■ se știe unde s-o fi pierdut. In 
ciuda demersurilor făcute de noi 
și de stafia Izvor pe la diferite 
noduri de cale • ferată, plus 
printr-o telegramă specială pe 
adresa Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, nu 
am primit nici un răspuns de 
nicăieri. Mai încercăm și ulti
mul demers prin Faptul divers". 
Intru știința acarilor, impiegați- 
lor și șefilor de gări, facem pre
cizarea că vagonul dispărut are 
nr. 215370827143. Cine-l va des
coperi primul pe vreo linie 
moartă și va schimba macazul 
spre a-l trimite urgent la des
tinație. va fi felicitat cu toată... 
căldura pe care o dau cele 
25 900 kg combustibil cu care 

încărcat.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților • 
„Scînteil"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Japoniei

înmînînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
Junji Yamada a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie în numele împăratului Ja
poniei, Hirohito, al guvernului și po
porului Japoniei, precum și cele mai 
bune urări de prosperitate continuă 
pentru guvernul și poporul român.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej de ambasador, după ce se sub
liniază dezvoltarea constantă a ra
porturilor de prietenie dintre Japo
nia și România, se spune : „In mod 
deosebit, vizita de stat a Excelenței 
Voastre în Japonia, în 1975, este 
mult apreciată ca un eveniment 
istoric în relațiile dintre țările noas
tre, cu atît mai mult cu cit a contri
buit, într-o largă, măsură, la înțele
gerea reciprocă dintre conducătorii 
celor două țări, precum și dintre 
cele două popoare și a pus bazele 
dezvoltării pe mai departe a relați
ilor dintre țările noastre".

în cuvîntare sînt reliefate efortu
rile făcute de poporul român, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea mul
tilaterală a Republicii Socialiste 
România. „Este o mare onoare pen
tru mine — se arată în cuvîntare — 
să fiu numit ambasador al Japoniei 
în Republica Socialistă România 
astăzi, cînd relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă continuu".

Excelenței Sale Domnului BVLENT ECEVIT
Prim-ministru al Republicii Turcia

ANKARA
Cu prilejul învestirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Republicii Turcia, vă adresez, in numele guvernului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări de succes.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
existente între cele două țări ale noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, 
spre binele ambelor popoare, în interesul bunei vecinătăți și cooperării în 
Balcani, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Pagini din co

media umană
13,05 Muzică distractivă
14,00 Noi, femeile !
14,20 Moment folcloric
14,30 Desene animate : Woody — cio- 

cănitoarea buclucașă
15,00 Agenda cultural-artistică
15,40 Cintec muncitoresc. Program de 

cîntece patriotice și revoluționare 
interpretate de formații muncito
rești, laureate la Festivalul națio
nal „Cîntarea României"

15,55 Rugbl : Franța — Anglia In „Tur
neul celor 5 națiuni" (Transmisiu
ne directă de la Paris)

17,35 Clubul tineretului
18,25 Săptămîna politică internă șl In

ternațională

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 ianuarie. In țară : Vreme in 
general rece. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori temporare in 
cea mai mare parte a țării. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări în 
Cîmpia Dunării, Dobrogea, și Moldova,

teatre
© Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe
— 19,30, (sala mică) : Romulus 
cel Mare — 19,30, (sala Atelier) : 
Cine a fost Adam ? — 17.
© Filarmonica „George Enescu* * 
(Ateneul Român) : Concert susți
nut de orchestra Camerata. Diri
jor : Paul Staicu — 20. • Acțiunea „Autobuzul" : SCALA

- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
BUCUREȘTI — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ziua gloriei : PATRIA — 9,15; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15.
0 Rîul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, COTROCENI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Dantelăreasa : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
© Diamantele negre : GRIVIȚA
- 9; 12; 16; 19.
O Scaramouche : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Matriarhat : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Al șaptelea continent : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Mateiaș gîscarul — 9,15; 11;
12,45; 14,30, Iarba verde de acasă
- 16; 18; 20 : DOINA.
• Eva'dați din viitor : EXCELSIOR
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,

e Opera Română : Fidelio — 19.
© Teatrul de operetă : Lăsați-ină 
să cînt —- 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Leonce și Lena — 15, Ferma —
19.30, (Sala Grădina Icoanei) : In
terviu —- 15, Anecdote provinciale
- 20.
O Teatrul Mic : Recital : Leopol- 
dina Bălănuță și Anda Căltigă- 
reanu — 15,30, Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30,
O Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
O Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Patima fără sfirșit —
19.30, (sala Studio) : Oameni fe
luriți — 19.
O Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
© Teatrul satiiic-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
q Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicilia
na — 19,30.

în încheiere, in cuvîntarea amba
sadorului este exprimată hotărîrea 
de a acționa pentru întărirea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre popoarele celor 
două țări.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit pentru urările adresate 
și a transmis, la rîndul său, împă
ratului Japoniei, guvernului și po
porului japonez un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănătate și 
prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român este exprimată satis
facția față de cursul ascendent al re
lațiilor dintre cele două țări prin 
dezvoltarea schimburilor economice, 
tehnico-științifice și culturale, prin 
lărgirea cadrului juridic bilateral și 
a conlucrării internaționale. „Con
vorbirile pe care le-am avut — se 
spune în cuvîntare — cu conducătorii 
țării dumneavoastră în timpul vizitei 
oficiale din aprilie 1975 în Japonia, 
documentele și înțelegerile semnate 
cu acel prilej au avut un rol deter
minant în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre. Apreciez că 
există încă numeroase căi, mijloace 
și posibilități pentru extinderea și 
diversificarea acestor relații".

După ce se subliniază că „Româ
nia acordă o atenție deosebită pro

18,40 Antologia filmului pentru copii 
șl tineret : „Stan șl Bran"

19.30 Telejurnal
19,50 Omagiul poporului
20,10 Teleenciclopedia
20.45 Mari filme western : „Dallas". 

Premieră pe țară. Cu : Gary Coo
per, Ruth Roman, Stev.e Cochran. 
Regla : Stuart Heissler

22,20 Telejurnal • Sport
22.30 Intîlnire cu satira și umorul

PROGRAMUL 2

19,50 Omagiul poporului'
20,10 Moment poetic : „Scrisoarea a 
Ill-a“ de M. Eminescu. Recită Damlan 

Crîșmaru
20,25 Concertul de Anul nou al Filar

monicii din Vlena
21.30 Pe teme economice
21.45 La Izvoarele cîntecultii — Jocul 

căluților din nordul Moldovei
22,00 Dicționar cinematografic. Un in

terpret al filmului politic : Gian 
Maria Volonte

cu viteze de 50—60 km pe oră, pe 
alocuri viscolind zăpada. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
12 șl minus 2 grade, local mai coborîte, 
pină la minus 20 de grade în Transilva
nia șl nordul Moldovei, iar cele maxime 
între minus 7 și plus 3 grade. In Bucu
rești : Vreme rece. Cerul va fi mai 
mult noros. Va ninge temporar. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, viscolind trecător ză
pada.

• Teatrul „Ion Creangă* 4 : „134-1 
(o istorie cu Harap Alb)“ — 10. 
o Circul București : Iosefini și 
arena magică (premieră) — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Kean (premieră) — 19.

cinema 

movării unor largi relații de prie
tenie și colaborare cu toate statele 
lumii pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc", în cuvîntare se 
spune : „Tara noastră participă activ 
la soluționarea problemelor complexe 
care confruntă omenirea, la eforturile 
popoarelor pentru instaurarea unui 
climat trainic de securitate și colabo
rare, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră".

Șeful statului român a adresat am
basadorului japonez urări de succes 
în îndeplinirea misiunii care i-a fost 
încredințată, asigurîndu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al' gu
vernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Junji Yamada.

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Japoniei la 
București.

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Iranu
lui la București, Aii Reza Bahrami, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cultu
ră și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în România, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri a avut loc în Capitală sem

narea unei înțelegeri de colaborare 
între Uniunea scriitorilor din Repu
blica Socialistă România și Uni
unea literaților polonezi pe anii 
1978—1980. Documentul prevede 
schimburi de informații și publicații 
de specialitate, vizite reciproce de 
documentare ale unor prozatori, po
eți, traducători și redactori de spe
cialitate, participarea acestora la ma
nifestări literare organizate în 
România și Polonia.

înțelegerea a fost semnată de Radu 
Boureanu, membru al Biroului Uni
unii scriitorilor din țara noastră, și 
Danuta Bienkowska, membră a Pre
zidiului Uniunii literaților polonezi.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 20 IANUARIE
Extragerea I : 12 28 23 88 41 25 9 

37 63.
Extragerea a Il-a : 5 70 19 80 82 

27 60 32 64.

Fond total de ciștiguri : 1 033 677 
lei. din care 180 660 lei report cate
goria I. . •

FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
O Ora spectacolului : FLAMURA
— 9.
© Mama : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18; 20.
• Jane Eyre ; EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele Gatsby : PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURI — 17.
• Infidelele — 9,45; 11,45, Prima 
lovitură cu macheta — 14, Cutia 
magică — 16, Cacialmaua — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
A împușcături sub clar de lună :
LIRA — 15,30; 18; 20,15, PACEA — 

« 15; 17,15; 19,30.
e Cîntecul lebedei : CINEMA 
STUDIO — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 
18,15; 20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Melodiile nopții albe î MIORI
ȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Mark polițistul : FERENTARI
— 10,30; 15,30; 18; 20.
© Vacanță la unchiul Toma ; 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
© Condurul și trandafirul : VOL
GA — 9; 12,15; 16; 19,15, TOMIS
— 9; 12,30; 16; 19,30.
® Imposibila poveste de dragoste: 
FL'OREASCA - 15,30; 18; 20.
© Floare la ureche î VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Fair-play : POPULAR — 16;
18; 20.
© Aventurile maimuței Nuky — 
15,45, Sărbătoarea sălbatică •— 18; 
20 : MUNCA.

/ © Program de desene animate
Walt Disney — 9,30, Pămînt fier
binte - 11,30; 13,30; 16; 18; 20 : 
FLACĂRA.
© Regăsire ; PROGRESUL — 16; 
18; 20.
© Ura : COSMOS — 16; 18; 20.
© Comoara din lacul de argint : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.

Celui de-al XXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Olanda

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român și al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la Congres și, prin 
dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Olanda un cald 
salut tovărășesc și deplin succes lucrărilor Congresului.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea 
comuniștilor olandezi consacrată apărării și promovării intereselor clasei 
muncitoare, întăririi unității de acțiune a tuturor forțelor muncitorești, 
populare din Olanda, în vederea împlinirii aspirațiilor de progres, bunăstare 
și pace ale oamenilor muncii.

Partidul nostru apreciază relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
statornicite de-a lungul anilor între partidele noastre, întemeiate pe egalitatea 
în drepturi, pe respectarea principiilor independenței și neamestecului 
în treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica, tactica 
și strategia revoluționară corespunzător condițiilor istorice, naționale și so
ciale din fiecare țară. Ne exprimăm încrederea că vizita in România. în 
decembrie anul trecut, a delegației P.C. din Olanda, convorbirile avute cu 
secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor impulsiona 
extinderea și întărirea tot mai puternică a relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre partidele noastre.

Sîntem convinși, dragi tovarăși, că dezvoltarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Olanda servește intereselor celor 
două popoare, întăririi raporturilor în diverse domenii dintre România și 
Olanda și constituie, totodată, un aport la întărirea solidarității și unității 
de tip nou dintre partidele comuniste, la lupta forțelor muncitorești, 
progresiste, democratice, antiimperialiste pentru securitate și colaborare in 
Europa și în întreaga lume, pentru triumful cauzei păcii, libertății, 
independenței naționale, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

★
AMSTERDAM (De la trimisul nos

tru, Al. Câmpeanu). — Vineri dimi
neață s-au deschis, la Amsterdam, 
lucrările celui de-al XXVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din O- 
landa. Participă circa 500 de delegați 
aleși de organele districtuale, precum 
și invitați din partea Partidului Mun
cii, Partidului Radical, Partidului 
Socialist-Pacifist și altor forma
țiuni politice progresiste.

Președintele partidului, Henk 
Hoekstra, a prezentat Raportul Co
mitetului Central, elaborat pe baza 
tezelor dezbătute pe larg în toate 
organizațiile partidului, în perioada 
de pregătire a congresului. Făcînd o 
analiză a situației politice din țară și 
a activității desfășurate de partid,

încheierea convorbirilor 
dintre președintele Egiptului 

și secretarul de stat 
al S.U.A.

CAIRO 20 (Agerpres). — Vineri au 
avut loc convorbiri între președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, și secre
tarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance. 
Cu același prilej a fost înmînat șefu
lui statului egiptean un mesaj din 
partea președintelui Jimmy Carter. 
La rîndul său. precizează agenția 
M.E.N., președintele Sadat a trans
mis un mesaj președintelui Carter.

La încheierea convorbirilor, pre
ședintele Sadat a declarat. în cadrul 
unei conferințe de presă, că s-a con
venit să se continue lucrările Comi
tetului militar egipteano-israelian de 
la Cairo, dar nu a menționat data. 
Pe de altă parte, el a afirmat, po
trivit agenției M.E.N., că „pacea nu 
poate fi realizată prin implantarea de 
așezări pe teritoriile altora".

MOSCOVA

Lansarea navei cosmice 
de transport „Progress-1“
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Vineri, in Uniunea Sovietică, a 
fost lansată și plasată pe grbită 
nava cosmică automată' de 
transport „Progress-l".

Nava automată, creată pe ba
za navei cosmice pilotate „So- 
iuz“, este destinată realizării 
operațiunilor de transport care 
să asigure funcționarea înde
lungată a stațiilor științifice or
bitale.

Scopul lansării constă in ex
perimentarea construcției siste
melor de bord și echipamentu
lui noii nave automate de trans
port, realizarea cuplării cu 
complexul orbital pilotat „Sa- 
llut-6" — „Soiuz-27“J aprovizio
narea cu carburant a motoare
lor complexului orbital și în 
transportul la bordul acestuia 
de echipamente, aparate și ma
teriale destinate asigurării con
dițiilor. de viață și efectuării 
cercetărilor și experiențelor ști
ințifice. Agenția T.A.S.S. preci
zează că toate sistemele navei 
„Progress-l" funcționează nor
mal.

Largă opoziție față 
de regimul dictatorial 

din Nicaragua
MANAGUA 20 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută ziarului costa- 
rican „La Nacion", președintele 
„Uniunii Democratice de Eliberare 
din Nicaragua" (ȚU.D.E.L.), Rafael 
Cordoba Rivas, a menționat că gu
vernul Anastasio 1 Somoza este vino
vat de climatul de violență din țară, 
inclusiv de asasinarea ziaristului 
Pedro Joaquin Chamorro, fondatorul 
alianței U.D.E.L. „Regimul dictato
rial al lui Somoza — a spus Cordoba 
Rivas — nu se bucură de nici un 
sprijin popular. împotriva lui se 
pronunță nu numai partidele politice 
de opoziție, ci toți oamenii muncii 
organizați, sectoare ale capitalului 
privat și chiar o mare parte a par
tidului lui Somoza, Partidul Liberal 
Naționalist".

★
raportul definește sarcinile comu
niștilor olandezi în vederea realiză
rii unei largi unități de acțiune cu 
toate forțele muncitorești, progresiste 
și democratice, pentru soluționarea 
problemelor generate de criza eco
nomică, potrivit intereselor vitale ale 
poporului. Totodată, raportorul a 
subliniat necesitatea intensificării 
luptei pentru ca Olanda să aducă o 
contribuție proprie la consolidarea 
păcii și făurirea securității în Eu
ropa.

Pronunțîndu-se pentru extinderea 
relațiilor internaționale ale parti
dului, vorbitorul a precizat că Parti
dul Comunist din Olanda își elabo
rează linia politică internă și exter
nă de sine stătător și poartă răs
punderea exclusiv în fața clasei 
muncitoare și a forțelor progresiste 
din țară. Au fost analizate, de ase
menea, unele probleme privind viața 
internă de partid. Lucrările congre
sului continuă.

Mesajul președintelui S.U.A. 
asupra Stării Uniunii

Energia, inflația și șomajul, principalele probleme care preocupă 
Administrația americană

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter, a prezentat in fața membri
lor celor două Camere ale Congresu
lui primul său Mesaj asupra Stării 
Uniunii, abordînd o serie de proble
me interne, precum și unele din di
recțiile politicii externe americane.

Șeful executivului american a scos 
în evidență faptul că S.U.A. sînt con
fruntate in prezent cu o serie de 
„probleme persistente, care ne împo
vărează ca națiune și care, discret și 
ferm, se înrăutățesc, odată cu tre
cerea anilor". în scopul rezolvării 
lor. vorbitorul a făcut apel la o 
„adevărată colaborare între guvern și 
popor", deoarece, a spus el, guvernul 
singur „nu poate reduce inflația, nu 
poate salva orașele noastre, nu poate 
lichida analfabetismul, nu poate asi
gura energia sau impune generozi
tatea"./ Arătind apoi că „trebuie să 
ieșim din situația de criză", cum este 
aceea din domeniul energiei, pre
ședintele a declarat : „în fiecare zi 
cheltuim peste 120 milioane de dolari 
pe petrol străin. Aceasta încetinește 
creșterea noastră economică, reduce 
valoarea dolarului peste mări și agra
vează șomajul și inflația pe plan in
tern. Știm ce trebuie să facem : să 
sporim producția de energie, să pu
nem capăt risipei și să folosim mai 
mult acei combustibili care există 
din plin și pe o bază permanentă". 
Relevînd, în continuare, că S.U.A. nu 
au încă un program național in do
meniul energiei. președintele a decla
rat că principala sarcină pe plan in
tern, anul acesta, este economia na
țională, avînd ca element central 
energia. „Trebuie — a spus el — să 
continuăm redresarea și să reducem 
și mai mult șomajul și inflația... De
ficitul nostru comercial este prea 
mare, inflația este încă prea ridicată 
și prea multi americani nu au încă 
un loc de muncă".

După ce a subliniat apoi că anul 
1977 a fost, in general, un an bun 
pentru Statele Unite, indep!inindu-se 
obiectivele economice majore, inre- 
gistrîndu-se și o reducere cu peste 
un milion a numărului șomerilor, 
președintele Carter a declarat că po
litica economică a țării trebuie să 
aibă in vedere asigurarea de noi 
locuri de muncă, un sistem de impo
zite mai echitabil, reducerea ratei in
flației. care „este mai crudă pentru 
cei săraci și virstnici, precum și pen

VENEZUELA

SPRE ACȚIUNI UNITARE ALE FORȚELOR DE STlNGA
CARACAS 20 (Agerpres). — La Ca

racas a avut loc o reuniune a prin
cipalelor partide politice. de stingă 
din Venezuela — Mișcarea pentru 
Socialism (M.A.S.), Partidul Comu
nist din Venezuela, Mișcarea Electo
rală a Poporului (M.E.P.) și Mișca
rea de Stingă Revoluționară (M.I.R.), 
— consacrată analizării unor aspecte 
de interes comun, care necesită re
alizarea de acțiuni unitare pe plan 

, politic și social in perspectiva alege
rilor generale din decembrie anul a- 
cesta.

Colaborarea 
fructuoasă între 

Romania și Maroc 
In portul Nador, 

pe care-1 construiesc 
specialiști români, 

a ancorat prima navă — 
„Dunărea”

RABAT 20 (Agerpres). — Cel 
mai mare port al Marocului la 
Marea Mediterană, Nador. care 
se construiește de specialiști ro
mâni ai întreprinderii „Con- 
transimex", a primit in radă 
pentru prima dată un vapor — 
vasul românesc „Dunărea", de 
25 000 tone. Cu acest prilej a 
avut loc inaugurarea primilor 
300 de m de chei.

In alocuțiunea rostită la festi
vitatea organizată cu acest pri
lej, ministrul marocan al echi
pamentului și promovării națio
nale, M’Hamed Douiri, a expri
mat gratitudinea guvernului 
pentru calitatea lucrărilor exe
cutate de specialiștii români, 
subliniind importanța portului 
Nador pentru economia Marocu
lui și, in special, pentru partea 
răsăriteană a țării, care, prin 
construirea in viitor a unui im
portant complex siderurgic, va 
deveni o puternică zonă indus
trială.

Mario Soares însărcinat 
cu formarea noului 

guvern portughez
LISABONA 20 (Agerpres). — Ma

rio Soares, secretarul general al 
Partidului Socialist Portughez, a fost 
însărcinat de președintele Ramalho 
Eanes cu formarea unui nou guvern, 
de această dată în colaborare cu 
Centrul _ Democratic și Social, cu 
care a încheiat, joi seara, un acord' 
politic, care urmează să servească 
drept bază pentru al doilea cabinet 
constituțional.

tru alții care trăiesc din venituri 
fixe". O prioritate majoră pentru na
țiunea noastră — a spus, vorbitorul 
— este eliminarea definitivă a barie
relor care limitează șansele pentru 
femei, pentru negri și alții.

în continuare, șeful executivului 
s-a pronunțat împotriva tendințelor 
interne spre protectionism, dar a ex
primat hotărîrea guvernului său de a 
proteja industria națională.

Abordînd obiectivele majore ale po
liticii externe a S.U.A., președintele 
Carter a reafirmat angajamentul Ad
ministrației în ce privește alianțele 
militare cu Europa occidentală, anuri- 
țînd modernizarea și întărirea. în con
tinuare, in 1978. a capacităților mi
litare americane de pe continent. în 
ce privește relațiile cu U.R.S.S., pre
ședintele Carter, reamintind că nego
cierile S.A.L.T. au fost dificile și în
delungate. și-a exprimat încrederea 
că un acord va fi realizat în acest 
domeniu în 1978. „Dorim o limitare 
reciprocă, calitativă și cantitativă, a 
uriașelor arsenale nucleare ale celor 
două state și. prin aceasta, reduceri 
efective în armamentul strategic, ca 
un important pas spre eliminarea 
definitivă a armelor nucleare de pe 
fața Pămîntului" — a spus el. Refe- 
rindu-se la proliferarea armelor nu
cleare în rîndul națiunilor lumii si 
la necesitatea reducerii traficului cu 
arme convenționale. Carter a subli
niat : „Atitudinea noastră în fa
voarea păcii este pusă la îndoială, 
dacă noi sintem in același timp prin
cipalul furnizor de arme din lume" ; 
el a promis, în context, reducerea 
treptată, ai) de an, a acestor livrări 
de arme.

Abordînd problema conflictelor de 
pe glob și păcii mondiale, vorbitorul 
a subliniat că în epoca nucleară fie
care țară este amenințată, atunci 
cînd pacea nu este garantată.

în ce privește Orientul Mijlociu, 
președintele american a afirmat că 
S.U.A. vor căuta să contribuie prin 
bunele lor oficii la menținerea ela
nului actualelor negocieri și a unor 
căi de comunicare deschise între con
ducătorii țărilor din zonă, apreciind 
că există o ocazie favorabilă pentru 
reglementarea conflictului. prilej 
care ar putea să nu se repete ulte
rior. Șeful executivului american s-a 
referit, de asemenea, la necesitatea 
ca Senatul S.U.A. să ratifice tratatele 
asupra Canalului Panama.

în declarația comună, dată publi
cității la încheierea reuniunii, păr
țile își afirmă hotărîrea de a stimula 
acordurile de unificare a tuturor for
țelor progresiste universitare și din 
alte domenii social-culturale. De ase
menea, M.A.S., P.C. din Venezuela, 
M.E.P. și M.I.R. au hotărît organi
zarea unei întîlniri a liderilor sindi
cali naționali, în scopul elaborării 
unui program de acțiuni în sprijinul 
maselor de oameni ai muncii vene- 
zueleni.

I

agențiile 
de presă 
transmit:
Schimb de parezi româ- 

no-iugoslav. Vasile GIiga- ad* 
junct al ministrului afacerilor externe 
al României, care a făcut o scurtă 
vizită la Belgrad, a fost primit de 
dr. Anton Vratușa, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I. Au fost abordate aspecte ale 
colaborării celor două țări pe plan 
internațional. în cursul vizitei la 
Belgrad, Vasile Gliga a avut un 
schimb de păreri cu reprezentanți ai 
Secretariatului federal pentru aface
rile externe, referitor la probleme 
ale dezarmării și dreptului mării, în 
vederea sesiunii speciale a O.N.U. 
consacrate dezarmării și celei de-a 
VII-a sesiuni a Conferinței O.N.U. 
pentru dreptul mării.

Protocol de colaborare 
româno-sovieîic. La 20 ia_ 
nuarie au fost semnate la Moscova 
protocolul privind stabilirea colabo
rării tehnico-științifice directe în do
meniul standardizării intre Institu
tul român pentru standardizare și 
Comitetul de stat pentru standarde 
al Consiliului de Miniștri aî U.R.S.S., 
precum și planul de‘colaborare teh- 
nico-știlnțifică între cele două orga
nisme de specialitate pe anii 1978— 
1979.

0 delegație de parîid și 
guvernamentală sovietică 
la Phenian- în caPitala R-p-D- 
Coreene au avut Ioc convorbiri între 
o delegație de partid și guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, condusă de 
Pak Sen Cer, membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al P.M.C., vicepre
ședinte al R.P.D.C„ și o delegație de 
partid și guvernamentală sovietică, 
condusă de Dinmuhamed Kunaev, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Kazah- 
stan. Au fost examinate probleme le
gate de extinderea și adîncirea pe 
mai departe a relațiilor dintre parti
dele și popoarele celor două' țări și 
alte chestiuni de interes reciproc.

Convorbirile premierului 
francez Ia Pekin. Pekin au 
avut loc. vineri, convorbiri între Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și Raymond 
Barre, primul ministru al Franței, 
sosit joi în vizită oficială în R. P. 
Chineză. La convorbiri au participat 
miniștrii afacerilor externe și comer
țului exterior ai celor două țări.

Acord comercial între 
R. D. Germană și R. P. Chi
neză. Agen*ia A-D-N- informează 
că la Berlin a fost semnat un acord 
între guvernele Republicii Democrate 
Germane și Republicii Populare Chi
neze privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe anul 1978. Documentul, 
menționează agenția, prevede o creș
tere a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

Vot d® încredere. Noul gu_ 
vern olandez de centru-dreapta. pre
zidat de Andreas Van Agt, a primit 
votul de încredere în Camera Depu- 
taților. Prin respingerea tuturor mo
țiunilor depuse de către opoziție 
s-au încheiat practic dezbaterile des
chise la 16 ianuarie in parlament 
asupra programului guvernamental.

Convorbiri între delega
țiile P.C. Italian și P.C. Liba
nez. DeieSatia P- C. Italian, con
dusă de Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și al Secretariatului 
P.C.I., a avut la Beirut, convorbiri 
cu o delegație a P.C. Libanez, con
dusă de . Nikolas Chaoui, secretar ge
neral al C.C. al partidului. Cele două 
delegații au reafirmat voința parti
delor lor de a acționa ca forțe uni
tare naționale pentru pace în țările 
respective, precum și de a contribui 
la instituirea păcii in zona Medite- 
ranei.

0 declarație a premiera-
După cum informează a-Iiai grec.

genția A.N.A., primul ministru al Gre
ciei, Constantin Karamanlis, a decla
rat, joi. la Atena că nu are nici o 
obiecție împotriva unei întilniri cu 
primul ministru turc, Biilent Ecevit. 
dar că o asemenea întîlnire trebuie
să fie bine pregătită. Declarația pre
mierului Karamanlis a fost făcută în 
legătură cu propunerea avansată de 
premierul turc Ecevit în legătură cu 
o întîlnire la nivel înalt turco-greacă.

înțelegere etiopiano-su- 
daîîgză Au re^ua*- e zborurile 
avioanelor comerciale etiopiene pe 
linia Addis Abeba-Khartum. în urma 
unei înțelegeri survenite intre Etio
pia și Sudan cu prilejul lucrărilor 
Comisiei speciale a O.U.A. care a 
avut ca scop reglementarea relațiilor 
dintre cele două țări. Părțile s-au 
angajat să ia și alte măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea relațiilor 
prietenești bilaterale.

© MOMENT ANIVER
SAR ÎN ISTORIA CO
MUNICAȚIILOR. Președin
tele Jimmy Carter a marcat cea 
de-a 75-a aniversare a schim
bului de mesaje efectuat de 
președintele Theodore Roosevelt 
și regele Edward al VII-lea al 
Angliei, care au folosit pentru 
prima dată peste Atlantic tele
graful fără fir. într-o declara
ție făcută cu ocazia aniversării, 
președintele Carter a exprimat 
părerea că „acel schimb de me
saje a reprezentat un moment 
de răscruce in istoria comuni
cațiilor ; de atunci a fost con
struit un sistem global de co
municații care permite un con
tact imediat nu numai intre 
șefi de state, dar și intre oa

menii tuturor popoarelor". Mo
mentul aniversat miercuri s-a 
petrecut la 18 ianuarie 1903, 
cind Roosevelt a transmis un 
mesaj de la stația Cape Cod din 
Massachusetts, recepționat de 
regele Edward al VII-lea la o 
stație similară, din Cornwall, 
de unde a retransmis, la rindul 
său, imediat, un alt mesaj.

© DUPĂ O LUNĂ Șl 
JUMĂTATE DE NOAPTE 
POLARĂ, soarele a răsărit 
din nou deasupra localității so
vietice Norilsk, din peninsula 
Talmir. tn pofida întunericului, 
a gerurilor puternice și a fur
tunilor de zăpadă, viața s-a 
desfășurat normal in acest oraș 
industrial din Nordul sovietic. 

în întreprinderi, școli și gră
dinițe de copii, absenta luminii 
naturale a fost suplinită cu 
raze ultraviolete. în timpul 
nopții polare, constructorii din 
Norilsk au dat în folosință 
30 000 metri pătrați de spațiu 
locuibil — opt blocuri de nouă 
etaje fiecare, construite după 
proiecte îmbunătățite, precum 
și două cămine.

© INTERES SPORIT 
PENTRU MEDICAMEN
TELE TRADIȚIONALE. 
Paralel cu dezvoltarea medicinii 
moderne, in R.P. Chineză se 
acordă o atenție deosebită pro
movării și punerii pe baze știin
țifice a metodelor tradiționale, 
folosite secole de-a rîndul in

medicina populară, in profila
xia și vindecarea diverselor 
boli. în acest scop, este încu
rajată acțiunea de strîngere a 
plantelor folosite în medicină. 
Ceaiurile și siropurile prepara
te, prin metodele tradiționale, 
din combinații de diferite ier
buri sînt foarte solicitate și, 
deseori, preferate medicamente
lor obținute pe cale chimică.

© OAMENI Șl 
BROAȘTE. Seychelle, arhi
pelag din Oceanul Indian, 
format din 85 de insule, are o 
situație demografică unică in 

lume, conform unui recent re
censământ : numărul i locuitori
lor este cu mult depășit de cel 
al... broaștelor țestoase uriașe. 
Dacă pe toate insulele nu tră
iesc mai mult de 61 000 persoa
ne, în schimb pe o singură 
insulă a arhipelagului, Aldabra, 
declarată rezervație naturală, 
au fost numărate peste 100 000 
exemplare de țestoase uriașe.

© CEL MAI LUNG 
TUNEL din lume va fi con
struit între insulele japoneze 
Honshu și Hokkaido. El va 

avea o lungime de 53.8 km. 
Pină în prezent a fost depășită 
o etapă deosebit de dificilă — 
traversarea zonei de ruptură 
provocată de o importantă falie 
geologică. Din cauza numeroa
selor dificultăți, lucrările au 
trebuit să fie întrerupte de mai 
multe ori pină au fost puse la 
punct noi tehnici : de pildă, 
pentru a preveni infiltrațiile, 
s-a folosit o tehnică specială 
de consolidare a stincilor . prin 
injectarea, la înaltă presiune, a 
unui amestec de produse chi
mice și beton fluid. în momen
tul în care va fi dat în folo
sință noul tunel (în jurul anu
lui 1985), călătoria cu trenul de 
la Tokio la Sapporo va dura 
doar 5 ore și jumătate, în loc 

de 17 ore cit durează în pre
zent.

• ILUMINATUL RA
ȚIONAL Șl ÎN... CREȘ
TEREA PĂSĂRILOR. Por
nind de la efectul de destin
dere pe care 11 provoacă lu
mina estompată asupra omului, 
un cercetător canadian de la 
stațiunea de cercetări agricole 
din Kentville a demonstrat că 
reducerea progresivă a ilumina
tului electric in combinatele 
avicole are efecte pozitive asu
pra puilor : aceștia se agită 
mai puțin, iar performanțele 
lor productive sînt superioare. 
Ca urmare, se realizează eco

nomii substanțiale — un con
sum mai mic de energie elec
trică și în -același timp se poate 
reduce rația de proteine din 
hrana puilor.

© DIN TRECUTUL 
LOCOMOTIVEI. Muzeul 
transporturilor din Dresda 
(R.D.G.) s-a îmbogățit cu o co
lecție unică în felul ei, con- 
ținînd documente tehnice ce au 
aparținut primelor firme pro
ducătoare de locomotive de pe 
teritoriul german — Borsig din 
Berlin și Vulkan din Stettin. 
Deosebit de prețioase sînt do
cumentele privitoare la prima 
locomotivă diesel din lume, 
construită, în 1912, la Berlin.
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Interesul profund față de opera și activitatea prodigioasă
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de România socialistă

Pe toate meridianele globului se manifestă un viu 
interes față de realizările țării noastre pe plan intern, 
de politica externă constructivă a României socialiste, 
față de prodigioasa activitate a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, pusă consecvent în slujba făuririi vieții noi, 
socialiste, pe pămîntul patriei și, totodată, înfăptuirii 
aspirațiilor de pace, libertate și progres ale întregii 
omeniri.

Ca o dovadă deosebit de elocventă în acest sens,

în numeroase țări de pe toate continentele, au apărut 
pînă acum peste 50 de volume, în 17 limbi diferite, 
consacrate vieții și operei secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii Socialiste România. 
Aceste cărți evocă, sub semnătura unor valoroși autori, 
momente semnificative din cei 45 de ani de luptă re
voluționară, prezintă, prin largi extrase din lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuția sa de ex
cepțională valoare teoretică și practică la dezvolta-

rea gîndirii sopial-politice avansate a contemporanei
tății, la cauza socialismului, păcii și progresului. 
Aceasta oferă publicului cititor de peste hotare posi
bilitatea de a cunoaște direct, din sursa cea mai auto
rizată, preocupările actuale ale României, pozițiile ei 
principiale, consecvente, în marile probleme ale actua
lității internaționale, contribuind astfel la prietenia și 
apropierea dintre poporul român și popoarele respec-

five. Prețuirea față de rolul eminent al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea României socialiste, 
în lupta pentru o politică nouă, democratică și pro
gresistă, pe arena mondială sînt relevate în prefețele 
care însoțesc multe din aceste cărți, precum și în opi
niile unor marcante personalități ale vieții politice și 
culturale din diferite țări care le-au prezentat și din 
care reproducem mai jos unele fragmente.

eteî Catendario

minunat al crezului său. EXPONENT ASIDUU

NIKOAAÎ
TZAOYÎEÎKOY

„UN POPOR, UN PARTID, UN OM

Scritti scsttl 
1976

„Un poper — un partid — un om", acesta este, 
după părerea mea, titlul care s-ar potrivi cel mai 
bine cărții pe care am onoarea s-o prezint publi
cului italian. Nicolae Ceaușescu este tocmai omul 
care s-a ridicat la înălțimea rolului de reprezen
tant suprem al poporului său și de conducător al 
partidului, popor și partid de care, prin activita
tea sa vie, prin forța gîndirii sale creatoare, nu 
poate fi separat în nici un fel. Analizînd de fie
care dată, în profunzime, procesul istoric, Nicolae 
Ceaușescu a condus poporul român la desăvârși
rea operei de eliberare națională și socială, operă 
al cărei promotor a fost partidul comunist, care și 
astăzi, în continuare, este chezașul conștient și 
experimentat al acestui proces. În acest sens, 
însăși viața președintelui Nicolae Ceaușescu este 
cel mai potrivit comentariu al acestor scrieri.

UMBERTO TERRACINI 
membru al Direcțiunii 

Partidului Comunist Italian
(Cu prilejul prezentării volumului 
„SCRIERI ALESE ALE PREȘEDINTE
LUI NICOLAE CEAUȘESCU". Ed. „II ca- 
lendario del Popolo" — Milano)

STIMĂ FATĂ DE ȘEFUL

UNUI STAT DRAG
Am evocat adolescența, tinerețea, vremea în care 

bărbatul de astăzi s-a călit in suferință și lupte; 
am evocat războiul, atitudinea curajoasă a unei 
țări care se situează pe locul trei in lume din 
punctul de vedere al pagubelor suferite; am 
evocat Rezistența în \ care președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a remarcat împotriva opresorului din
lăuntru și din afară. ...Străinul, dar prietenul care 
sînt, omul de bunăvoință care mă străduiesc să 
fiu. a ținut să exprime în aceste citeva rînduri 
cită stimă resimte față de șeful unui stat care a 
fost, este și va fi drag — sînt convins — inimilor 
noastre de francezi.

ALAIN POHER
președintele Senatului francez

(Din prefața la volumul „CEAUȘESCU". 
Colecția „La Meilleure Bibliothăque" — 
Paris).

GlNDIREA UNUI ILUSTRU

< OM POLITIC
Prin intermediul acestei cărți, cititorul grec va 

putea cunoaște in mod direct gîndirea ilustrului 
om politic român în legătură cu problemele cru
ciale ale epocii noastre. Ea coincide cu politica 
externă a Republicii Socialiste România. Astăzi, . 
cînd relațiile cu România se dezvoltă, tot mai 
mult, este necesar ca grecii să cunoască și să stu
dieze pozițiile României față de marile probleme 
internaționale. Iar cel mai 
oferă este studierea acestei 
onoarea să o prezint.

ACAD. CONSTANTIN TSATSOS 
președintele Republicii Elene

(Din prefața la volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU — PACE ȘI COLABORARE 
ÎN BALCANI ȘI ÎN ÎNTREAGA LUME". 
Ed. „Dorikos" — Atena)
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cărți pe care am
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Președintele Nicolae Ceaușescu este un
ginditor, un admirator și creator al frumosului și 
binelui, un excepțional om de stat, un promotor 
neobosit al politicii dialogului și deschiderii largi 

■ către întreaga lume. Domnia sa este un excepțional 
partizan al cooperării internaționale ca singur 
mijloc prin care poate fi realizată pacea in lume. 
Filozofia președintelui Nicolae Ceaușescu, pe care 

1 o prezintă cu sinceritate și curaj, este apreciată 
în lumea întreagă. Președintele Ceaușescu nu a 
încetat niciodată să întreprindă noi și noi pași 
pe calea unirii eforturilor generale pentru o pace 
justă și durabilă în lumea noastră de astăzi, bazată 
pe respectarea unității și integrității teritoriului 
fiecărui stat, în conformitate cu dreptul interna
țional, fără nici un amestec în afacerile interne.

. SAYED ZAKI
secretar general adjunct al C.C. 

al Uniunii Socialiste Arabe
(La apariția volumului „CEAUȘESCU, 
ROMANIA ȘI ARABII" de Hamdi Fuad 
— Cairo)

Ceaușescu este un exemplu ... ______ ___
El merge ferm pe terenul solid al realității. Crede 
în respectul tovărășesc, reciproc și în respectarea 
principiilor vieții interne de partid. Se declară 
mereu pentru reînnoirea gîndirii în pas cu rapida 
transformare a lumii contemporane.

THEODOROS KATRIVANOS
om politic grec

(Autorul volumului „DEMIURGUL ROMÂ
NIEI NOI", editura „Dorikos" — Atena)

AL IMPERATIVULUI UNITĂȚII

FORȚA CONVINGERILOR

COMUNISTE
Dorința de a relata despre activitatea și perso

nalitatea lui Nicolae Ceaușescu m-a determinat să 
aprofundez atit biografia sa, cit și istoria Româ
niei. Mi-am dat repede seama că politica internă 
și externă, promovată de comunistul, românul și 
conducătorul de stat Nicolae Ceaușescu, se înscriu 
in liniile tradițiilor milenare ale acestui popor, atit 
de iubitor de libertate. în personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu se contopesc convingerile 
comuniste și tradițiile românești, o 
rialist-dialectică de talie mondială, 
cu alte cuvinte OMUL ȘI PATRIA 
ducerea lui Nicolae Ceaușescu țara 
departe decit oricînd în trecut, mai 
s-a crezut posibil.

PER OLOF EKSTROM 
scriitor suedez

(Din prefața la volumul „CEAUȘESC1 
ȘI ROMANIA, OMUL ȘI PATRIA SA' 
editura „Zindermans" — Stockholm)
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IN SLUJBA UNEI ROMÂNII

PROSPERE
a președintelui României, 

Partidului Comunist Român, 
întemeiază neabătut pe prin- 
Românii puternice economi-

Activitatea politică 
secretarul general al 
Nicolae Ceaușescu, se 
cipiile edificării unei 
cește, în interior, și ale coexistenței pașnice cu 
toate statele, fără amestec în treburile altuia, in 
relațiile internaționale. Iar astăzi el se numără 
printre personalitățile al căror nume este evocat 
frecvent pe arena politică a .lumii.

BEDREDDIN NEJDIK 
dire’ctor-proprietar al Agenției de știri 

Turcia-Europa
(Autorul volumului „IMAGINEA DE 
AZI A ROMÂNIEI" — Istanbul)

FIDELITATE FAȚĂ DE PROPRIUL

CREZ POLITIC
Ceaușescu este un om dinamic, perseverent, plin 

de optimism, chiar în cele mai 
obosit, crezind cu fermitate în 
lui in România. Este aspru cu 
și plin de omenie și grijă

grele momente, ne- 
victoria socialismu- 
dușmanii poporului 
de oamenii muncii.

CONDUCĂTORUL NECESAR

LA MOMENTUL POTRIVIT
Este o mare fericire cînd o națiune care luptă 

pentru viitorul ei poate să-și găsească cel mai 
potrivit conducător, în momentul cel mai necesar.

YGAL ALLON 
fost vicepremier israelian

(Cu prilejul apariției volumului 
„CEAUȘESCU AL ROMÂNIEI" în Edi
tura „Milva" — Tel Aviv)

Nicolae Ceaușescu a avut numeroase întîlniri cu 
conducători ai țărilor socialiste, în cursul acestor 
întîlniri, precum și cu numeroase alte prilejuri ex- 
primînd poziția Partidului Comunist Român cu 
privire la necesitatea întreprinderii tuturor măsu
rilor posibile în scopul depășirii divergențelor exis
tente între țările socialiste, pentru întărirea cola
borării și unității lor. Nicolae Ceaușescu a dat ex
presie interesului permanent pentru făurirea unui 
tip nou de relații între țările socialiste care, în con
cepția lor principială și în aplicarea lor în practică, 
să ofere un adevărat mode! al relațiilor viitoare 
dintre toate statele lumii, ca state independente și 
egale în drepturi.

(Din prefața volumului „NICOLAE 
CEAUȘESCU — SCRIERI ALESE" — 
Centrul editorial „Komunist" — Belgrad)

in spiritul deplinei și absolutei suveranități în toate 
domeniile ; respectind dreptul, libertatea și demni
tatea tuturor celorlalte popoare, el urmărește să fie 
respectate drepturile sacre ale poporului român. 
Acestea sînt principiile care ghidează politica ex
ternă a României.

PROF. DR. JULIO CASTRO FRANCO
(Din prefața la volumul „NICOLAE 
CEAUSESCU — NORME ȘI RELAȚII 
PENTRU PACEA ȘI COOPERAREA 
MONDIALA" — Lima)

PENTRU MARILE CAUZE

ALE OMENIRII

CAUZA POPOARELOR

PROPRIA SA CAUZĂ
Pe scena politică și socială s-a profilat o figură 

deosebit de remarcabilă. Remarcabilă prin acțiu
nile sale și prin succesul acestor acțiuni. Succesul 
in acest caz este consecința naturală a transfor
mării intereselor celor mai profunde ale comuni
tății internaționale în propria sa cauză. Este vorba 
de Nicolae Ceaușescu, care de mulți ani confir
mă aceste principii prin acțiunile și gîndirea sa. 
Politica internă și externă română au făcut să 
crească un mugur de speranță și o adiere de pace 
între state, creatorul acestei politici devenind o 
figură populară in lumea internațională, semănînd 
peste tot prestigiul poporului său.

GUILLERMO NOLASCO JUAREZ 
editor argentinian

(Din prefața la volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU — FILOZOFIA DE PACE 
A UNEI SOCIETĂȚI CONTEMPORANE" 
— Buenos Aires)

PROEMINENTĂ PERSONALITATE

INTERNAȚIONALĂ
în ultimii ani, lumea se interesează tot mai mult 

de personalitatea condu.cătorului României. Nicolae 
Ceaușescu. El este azi, fără îndoială, unul din 
factorii politici de primă mărime ai vieții inter
naționale. Cartea împletește, așa cum este și reali
tatea, biografia președintelui Ceaușescu cu istoria 
României din ultimele patru decenii, cu existenta 
Partidului Comunist Român, iar istoria de azi a 
României nu poate fi desprinsă de destinul de 
două ori milenar al poporului român, marcat în 
mod fundamental, de-a lungul timpului, de luptele 
pentru independență, pentru afirmarea ființei na
ționale. Cartea își 
personalității lui 
istoriei poporului 
său comunist.

propune tocmai proiectarea 
Nicolae Ceaușescu pe fundalul 
român și al Istoriei partidului

HEINZ SIEGERT
publicist austriac

volumului „NICOLAE 
ȘTIINȚA CONDIJ-

(Autorul
CEAUȘESCU — P...... -------------7”
CERII PENTRU O ROMÂNIE MODER
NA" — Viena)

EFORTURI IMPRESIONANTE

PENTRU PACEA LUMII
Am avut fericita ocazie de a-1 întîlni pe pre

ședintele Ceaușescu și am putut constata preocu
parea sa permanentă pentru realizarea unei dez
voltări remarcabile a economiei românești, precum 
și interesul față de evoluția și realizările industriei 
japoneze. Președintele Ceaușescu are convingeri 
politice remarcabile în domeniul politicii interna
ționale. depune eforturi impresionante pentru pacea 
lumii și a devenit o mare personalitate în relațiile 
internaționale. Noi, japonezii, acordăm multă atenție 
inițiativelor sale politice pe plan-internațional.

TSUNEO IKEDA 
președintele editurii „Kobunsha"

(La reeditarea volumului „ROMANIA. 
NICOLAE CEAUȘESCU. O POLITICA 
DE PACE ȘI COOPERARE INTERNA
ȚIONALA" — Tokio)

Extrasele înmănuncheate în această culegere 
atestă hotărîrea conducătorului României de a acțio
na cu toată fermitatea pentru promovarea princi
piilor noi de relații internaționale în lume, pentru 
lichidarea colonialismului și neocolonialismului, îm
potriva oricăror forme de asuprire și exploatare. 
Republica Socialistă România militează neobosit 
pentru crearea unui climat de încredere și de 
cooperare fructuoasă între națiuni, pentru dezvol
tarea nestingherită, liberă și suverană a popoarelor, 
în condiții de pace și colaborare internațională. 
Cine n-ar fi de acord cu această profesiune de cre
dință fundamentală ?

FRITZ HODEIGE
directorul editurii „Rombach"

(Din prefața la volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU — PUNCTUL DE VEDERE 
ROMANESC. TEZE DE POLITICA NA
ȚIONALA ȘI INTERNAȚIONALĂ". Frei
burg — R.F. Germania)

MILITANT CONSECVENT PENTRU

ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII
NEOBOSIT - PENTRU

AFIRMAREA NOILOR PRINCIPII
Rezonanta amplă și profundă a politicii externe 

românești in Finlanda, ca și in lumea întreagă este 
un reflex al consecvenței cu care România, șeful 
statului român și-au consacrat permanent eforturile 
afirmării depline a principiilor fundamentale ale 
dreptului internațional, care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state, promovării — pe această bază 
— a unui climat de înțelegere și respect reciproc, 
de pace intre popoare, propice soluționării, în spi
ritul echității și al interesului general al umani
tății, a principalelor probleme care confruntă astăzi 
lumea.

Orice acțiune a președintelui Ceaușescu, în spe
cial în sfera relațiilor internaționale, este urmărită 
cu mult interes. Ideile ~sale în problemele dezarmării 
mondiale, în problemele general-europene și în le
gătură cu desființarea barierelor care separă ome
nirea cîștigă o tot mai amplă audiență.

DONALD CATCHLOVE 
scriitor și publicist englez

(Autorul volumului „CEAUȘESCU ȘI 
ROMANIA". Editura Abacus Press Ltd, 
Londra).

CRISTALIZAREA CONCEPTULUI

HEIKKI REENPAA
directorul general al editurii „Otava"

(La apariția volumului 
ceaușescu — r.c:.:A~:
PENTRU PROGRES, COLABORARE 
PACE" — Helsinki)

UNEI NOI ORDINI MONDIALE

uiuxuuiui „NICOLAE
ROMANIA ÎN LUPTA

ȘI

IN RESPECTUL RECIPROC

Concepția elaborată de mai mulți ani de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în problema promo
vării și instaurării unei noi ordini economice inter
naționale este semnificativă, ea conținind — pe 
lingă o analiză critică exhaustivă a realității inter
naționale contemporane — și elemente concrete cu 
privire la condițiile necesare pentru depășirea ac
tualului

AL SUVERANITĂȚI
statu-quo la nivelul relațiilor interstatale.

PROF. GIANCARLO ELIA VALORI
(Din prefața volumului „NICOLAE 
CEAUȘESCU ; SA SCHIMBAM LUMEA, 
PENTRU O NOUA ORDINE INTERNA
ȚIONALA". Ed. Sugar — Milano)

nicolae ceausescu

Azi, România este condusă de către strălucitul 
președinte Ceaușescu pe căile realismului politic,

Președintele României reprezintă în modul cel 
mai strălucit spiritul lumii noastre contemporane.
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N1COLAE CEA LEȘESCII

Nicolae Ceausescu

NAGEL :

tncelema

■ î
• g

■

■ - ■ rouxwwE

POLITIQUE DE PA IX
ST OS ; ; t ■.

COOPERATION i 
INTERNATIONALE

Per un nuovo ordine 
internazionale


