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UN URIAȘ IZVOR 

DE FORȚA AL SOCJETATII 

NOASTRE SOCIALISTE
UNITA TEA INDESTRUCTIBILĂ A POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI,

AL CONDUCĂTORULUI IUBIT, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

A
 intrat în tradițiile scum
pe ale poporului nostru 
să cinstească in fiecare an 
aniversarea zilei de naș
tere a secretarului general al parti

dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca o 
sărbătoare a unității întregii națiuni 
țn jurul partidului și al conducă
torului său, ca un prilej de a-și. 
țnanifăsta. sentimentele de înaltă 
prețuire, dragoste și recunoștință 
față de cel care, prin strălucitele 
sale însușiri de revoluționar și pa
triot, prin activitatea sa prodigioa
să, a adus și aduce o contribuție 
esențială la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului, la împli
nirile fără precedent ale acestor ani 
luminoși.

Atașamentul și încrederea nemăr
ginită in Partidul Comunist Român 
sint adine înrădăcinate in conștiința 
celor ce muncesc, formează astăzi 
o trăsătură esențială a profilului 
spiritual al poporului nostru, care 
leagă indisolubil de conducerea sa 
de către partid victoria revoluției 
de eliberare națională și socială, 
toate acele uriașe prefaceri revolu
ționare ce l-au ridicat la ’ o viață 
liberă și demnă. în această mare 
epopee a luptei și muncii se evi
dențiază în mod deosebit răstimpul 
ultimului deceniu și jumătate care 
s-a scurs de la Congresul al IX-lea. 
într-adevăr, spiritul înnoitor, pro
movat de acest Congres și amplifi
cat apoi mereu de Congresele X, 
XI și XII, de conferințele naționa
le ale partidului, a determinat un 
dinamism fără precedent al dezvol
tării economico-sociale, ample și 
binefăcătoare transformări in toate- 
domeniile vieții economice, politice, 
sociale. Ritmurile înalte ale creșterii 
economice — în condiții cind în 
majoritatea covirșitoare a statelor 
lumii se înregistrează, stagnări sau 
reculuri — schimbările profunde 
ale structurii producției în concor
danță cu exigențele revoluției teh- 
nico-științifice mondiale, saltul rea
lizat in dezvoltarea tuturor jude
țelor, afirmarea tot mai puternică 
a științei, ca forță motrice a socie
tății, procesul amplu de adînci're a 
democrației socialiste, îmbunătăți
rea substanțială și continuă a con
dițiilor de viață, ale oamenilor, yas- 
ta și rodnica activitate pentru for
marea omului nou, pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste, pentru 
promovarea principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste in toate 
sferele vieții sociale — iată doar 
citeva din marile coordonate în 
care se înscriu progresele realizate 
in această perioadă, apreciată, pe 
bună dreptate, drept cea mai fe
cundă și mai bogată în. înfăptuiri 
din întreaga istorie a țării.

Toate aceste înfăptuiri sint indi
solubil legate de continua întărire 
a partidului, de dezvoltarea și per
fecționarea rolului său de forță po
litică conducătoare în societatea 
noastră, de numele și activitatea 
desfășurată in fruntea partidului și 
statului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sint bine cunoscute devotamen
tul, dăruirea de sine, energia, con
secvența- cu care, din fragedă tine
rețe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a 'angajat in lupta revoluționară 
împotrivă exploatării și asupririi, 
pentru o viață mai bună a celor ce 
muncesc. In momentele cheie ale 
marilor bătălii sociale ce au jalo
nat istoria partidului și a patriei 
în răstimpul ultimelor cinci decenii, 
el s-a aflat mereu în primele rîn- 
duri, acolo unde era mai greu, ih- 
fruntind neșovăitor, curajos, furtu
nile ilegalității, prigoana forțelor 
de opresiune ale vechii orînduiri ; 
anii îndelungați petrecuți în închi
sori și lagăre nu numai că nu 
i-au putut fringe voința de luptă, ci, 
dimpotrivă, l-au oțetit, i-au sporit 
dîrzenia și energia revoluționară. 
De aci respectul cu care-1 încon
joară comuniștii, întregul nostru 
popor, văzînd in el un exemplu de 
conducător revoluționar neînfricat, 
o înaltă pildă de slujire a interese
lor vitale ale clasei, muncitoare și 
ale întregii națiuni.

înaltele sale calități de militant 
comunist, călite iir îndelungata ac
tivitate revoluționară, s-au afirmat 
cu o strălucire deosebită în peri
oada de cind partidul și poporul 
i-au încredințat cele mai înalte

Desen de Gh. CĂLARAȘU

Virgil CARIANOPOL ' ț
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Aceluia ce știe ce-i dreptatea,

ACe ia in piept furtunile ce sint,
Ce luminează timpul cu iubire V
Și-aduce fericire pe pâmint,
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Bărbatului care veghează țara
îndrăgostit de glie, ziditor, 
Aceluia ce-nalță România 
Pe virfuri mari de azi și viitor,

Celui ce drept s-a ridicat in vreme,
Prin anii crunți, din lipsuri și nevoi,
Acelui’care luptă zi și noapte,

aȘi odihnește mai puțin ca noi,

Acestui Om, înnoitor de Țară ,.v.
Făuritor de viață și statui ' i. V.-
Care va sta in cronicile lumii v
Cu-nțeiepciunea și iubirea lui .y.-
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Acestui simbol ce va fi tot tînăr,
Partidului mereu conducător
Și va rămine, peste timp, ca astăzi 
Puternic, drept și scut. Nemuritor I

răspunderi în conducerea parti
dului și a statului.

Patriotismul înflăcărat, în accep
țiunea considerabil mai bogată, 
mai profundă pe care a. dobîndit-o 
acest sentiment în condițiile so
cialismului, a găsit în . personali

tatea și activitatea secretarului ge
neral al partidului cea mai desă- 
virșită întruchipare. Continuator 
al celor mai vrednici bărbați din 
istoria neamului, el și-a consacrat 
inepuizabila energie și capacitate 
edificării în România a sOcialis-

mului, orinduirea în cel mai înalt 
grad corespunzătoare 
progres și înflorire 
rării și consolidării 
naționale, pe bună 
ciată ca bunul cel 
condiția primordială

■ cerințelor de 
a patriei, apă- 

independenței 
dreptate apre- 
mai de preț, 
a dezvoltării 

oricărei națiuni. Sub 
tovarășului Nicolae 
s-a înfăptuit acel vis 
poporului român, 
luptat timp de secole și âu dat 
grele jertfe atitea generații — de 
a fi stăpinul unic și deplin al pro
priilor destine, a trăi cu fruntea 
sus și in demnitate, a-și rosti cu- 
vintul in tot ceea ce privește viața 
și viitorul său, a se conduce el 
însuși și a dispune singur de avu
țiile pămintului strămoșesc, a-și 
îndeplini- efectiv rolul de făuritor 
conștient al propriei istorii. Promo
tor al democt-ației reale, 
tice, înțeleasă ca 
întregii . puteri de 
și pentru popor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este inițiatorul amplelor 
perfecționări aduse în anii din 
urmă formelor de organizare și 
conducere a vieții sociale, făuritorul 
sistemului unitar, armonios prin 
care masele cele mai largi partici
pă la actele de decizie, în toate do
meniile de activitate, la conducerea 
și rezolvarea treburilor obștești.

în același timp, una din preo
cupările fundamentale pe care 
secretarul general al partidului a 
manifestat-o permanent este întă
rirea unității și frăției între toți ce
tățenii țării, fără deosebire de na
ționalitate, pe baza deplinei lor 
egalități în drepturi. De la afir
marea cu cea mai mare claritate 
a acestei poziții de principiu, 
profund democratice, in problema 
națională și piuă la măsurile prac
tice ce au fost adoptate in spiri
tul ei pe. cele mai jjiverse plșjniiri 
— fte plan juridic,' politico-orgahi- 
zatoric, economic, cultural — toată 
ilustrează consecvența cu care 

partidului 
ca într-adevăr tojți cei 

i ai

conducerea 
Ceaușescu 
scump al 

pentru care au

auten- 
exercitare ■ a 
către ' popor,

ilustrează 
secretarul general al 
urmărește ca într-adevăr toți 
ce au calitatea de cetățeni 
României socialiste să beneficieze 
deopotrivă de cuceririle socialismu
lui, să se poată manifesta plenar in 
întreaga viață economico-sociălă, să 
formeze o unică familie, sudată 
prin aceleași interese Și aspirații 
fundamentale, prin atașamentul 
nedezmințit față de patria co
mună.

Se- cunoaște bine faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu. este, 
autorul unei prodigioase opere, 
teoretice. Gînditor revoluționar de 
larg orizont și promotor curajos al 
noului, adversar neîmpăcat al ori
căror tipare rigide,. închistate, 
străine cerințelor vieții și dezvol
tării sociale sau realităților țării, 
el a elaborat^-pe baza aplicării 
creatoare a adevărurilor univer
sale ale materialismului dialectic 
și istoric, teze de o mare valoare 
științifică, soluții originale, cu 
adevărat înnoitoare, pentru pro
blemele dezvoltării economico- 
sociale, înarmînd partidul și po
porul . cu orientări clare în edifi
carea : noii orînduiri, în descifra
rea marilor procese ale dezvol
tării mondiale contemporane. 
Activitatea sa pe tărîmul gindirii so- 
cial-politice, al generalizării teore
tice ă practicii .revoluționare a în
scris o contribuție de mare preț la 
îmbogățirea tezaurului socialismului 
științific,: îi ilustrează ' pregnant 
meritele de eminent om de știință, 
bucurîndu-se de o înaltă apreciere 
pe plan mondial.

însușirile gînditorului profund, 
receptiv în cel. mai înalt grad lâ ce
rințele vieții și-au găsit în persona
litatea secretarului general al parti
dului . o fericită îmbinare cu acelea 
ale omului de acțiune, capabil să 
organizeze pe plan social transfor
marea concluziilor teoretice ih pro
grame mobilizatoare, să'galvanizeze 
energiile și forța de creație a mase
lor pentru înfăptuirea lor, să urmă
rească cu inegalabilă energie și fer
mitate realizarea țelurilor definite.
Ne-am obișnuit în toți acești am 
să-l vedem pe secretarul general al 
partidului mereu prezent în mijlocul 
oamenilor muncii, verificind perso
nal pe teren — din județ in județ, 
lă orașe și sate, în întreprinderi,
(Continuare in pag. a Il-a)

Sintem, cum bine se știe, 
moștenitorii unei istorii 
care n-a fost, de-a lungul 
celor două milenii ce ne-au 
însemnat trecerea spre me
reu visata lumină a liber
tății și a independenței și 
a identității naționale, prea 
generoasă cu neostenita 
noastră nădejde.

Am traversat veacurile in 
mijlocul unei geografii me
reu mișcătoare, insulă de 
speranță și de iner-incenală ■ 
dragoste de pămintul fiin
ței spirituale inconfundab.i- 
lă sub numele de’ români, 
și necontenit a trebuit să 
justificăm, cu sfinte: cuvin
te, cu zapișe cu peceți 
vechi, cu singe de atitea 
ori, că „una sintem" in 
Moldova, in Transilvania, 
în Muntenia, că râurile 
noastre de la izvoarele lor 
din munți, și Oltul și Mu
reșul și Crișurile si Tirna- 
vele, toate, cu brațele lor ca

un leagăn de legendă, vor
besc românește, că Dunărea 
se supune fericită sub soare
le nostru românesc și spune 
poveștile noastre românești 
și. că. în dreapta voievozilor

pașnică și 
așa am vrut 

să fim recunoscuți „după 
vorbă, după port", deschiși, 
cu blîridețe harnică si gos-' 
podărească, tuturor celor

o înțelepciune 
prietenoasă și

sub un cer cu „stele făclii".
Și iată, ne aflăm la un. 

deceniu și jumătate de 
la începutul, unei epoci 
care pe drept merită să 
se numească, prin împli

și no-
Epoca

Ctitor de tară si istorie
noștri, nu din vina noastră, 
ci nevoit, mistria care a 
mingîiat piatra de temelie 
a minunilor albastre de la 
Voronet și roșia cărămidă 
brincovenească a fost înlo
cuită de fulgerul spadei 
pentru că noi, in veac și în
totdeauna. n-am făcut decit 
să. ne apărăm „sărăcia și 
nevoile și neamul".

Așa am ieșit in lume cu

ne-au - întins mina 
; o mitologie in

se întemeiază, în 
I nostru carpato- 

pe patima și 
zidirii pașnice, 

în istoria ci-

care : 
senini : 
treâgă 
spațiul 
dunărean, 
iscusința 
am intrat _  ___
vilizației prin sacrificiul de 
sine al zămislitorului de 
fintini cu care am năzuit 
să ne astimpărăm setea de 
libertate și de neatîrnare.

nirile ei mari și atita amar 
de timp visate, prin darul 
ei de a sintetiza izbinda 
voinței milenare de a fi noi 
înșine în această lume si în 
care matca noastră și-ă a- 
flat liniștea fintinii de via
ță curgind, în sfirșit, și nu
mai pentru setea noastră de 
dreptate și de independen
ță si de stăpini pe soarta 
noastră, pe drept merită să

; se numească, cinstit 
bil recunoscător, 
Ceaușescu.

In istoria noastră 
neliniștită, niciodată 
n-a fost atît de românesc și 
ătit de comunist românesc 
și pămîntul nostru, atît cit 

. . este .el,: scăldat prin vre
muri cu. atita suferință dar 

. și cu atîta nădejde de mai 
bine, n-a fost mai al nos
tru, cu cerul lui bucovinean 
și muntean >și transilvan si1 
moldovean și dobrogean.' ca 
o pîine care se rumenea în 
focul revoluției socialiste 
pentru foamea noastră de 
dreptate și de libertate și 
de bunăstare ; niciodată 
timpul n-a curs în istoria 
noastră mai limpede pentru 
noi ca în acești ani care se 
vor însemna, sigur, . cu

mereu 
timpul

Dinu SĂRARU
(Continuare în pag. a Il-a)

„Ferice de țara noastră că are un asemenea OM, 
un asemenea revoluționar la cîrma destinelor sale“ 

Pagina a lll-a

Strălucit promotor al idealurilor 
de pace și progres ale omenirii 

în colecția de texte alese din gîndirea social-politică 
a președintelui României, un nou volum:

,,Pentru unitatea forțelor democratice, progresiste, 
revoluționare de pretutindeni"

...Noiembrie 1979. In Sala Palatului Republicii, unde 
se desfășoară lucrările istoricului Congres al Xll-leâ 
al partidului, domnește o atmosferă vibrantă. Vorbește, 
secretarul general aî partidului, ■■ tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu. Analiza clarvăzătoare a. ceea: ce s-a. înfăp
tuit, prezentarea cutezătoarelor planuri de viitor,, cum
pănirea responsabilă a evoluțiilor din lumea in care 
trăim, soluțiile novatoare, profund umaniste propuse 
marilor probleme ale omenirii sint 'urmărite cu atenție 
de întreaga suflare a țării —■ și polarizează totodată 
interesul larg al străinătății în sala Congresului se 
află delegați a nu mai puțin de 162'de partide și orga- 
-nizații politice din 105 țări.. . Se .înminează: mesafa..de 
cald salut adresate partidului nostru ; pe adresa Con
gresului sosesc neîntrerupt telegrame, din. diverse țări

ale lumii. Privind lojile rezervate oaspeților, observa
torul străin poate avea senzația că se află la o mare 
reuniune internațională. O reuniune, totuși, deosebită, 

■pentru că arareori pot fi- îritilniți -în aceeași sală re
prezentanți ai unor forțe politice progresiste de o foarte 
mare diversitate, inclusiv partide comuniste și munci
torești- între care exista unele deosebiri de vederi ' său 
cliiar .divergențe: Vedem în această largă reprezentare 
o expresie a justeței politicii P.C.R. de dezvoltare a 
legăturilor cu toate detașamentele, mișcării comu
niste și muncitorești, de întărire, a unității tuturor for
țelor democratice, revoluționare din lume — politică 
al cărei promotor neobosit este secretarul general al 
partidului, președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noul volum apărut in aceste 
zile in Editura politică, cuprin- 
zind texte din vasta operă 
creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, intitulat 
„PENTRU UNITATEA FOR
ȚELOR DEMOCRATICE, PRO
GRESISTE, REVOLUȚIONA
RE I)E PRETUTINDENI", lu
minează cu putere una din 
laturile esențiale, definitorii 
ale personalității secretarului 
general al partidului nostru, 
ca proeminent conducător po
litic și militant revoluționar 
de prim rang al contempora
neității. Forța novatoare, cu
tezanța gindirii sale dialectice, 
fermitatea și dăruirea in 
conducerea României pe dru
mul devenirii socialiste și co
muniste se reliefează astfel in 
organica lor' împletire cu spiri
tul militant pentru acțiunea 
unită a forțelor înaintate ale 
lumii de azi. in vederea îm
plinirii aspirațiilor de pace, 
independență și progres ale 
întregii omeniri. Ideile, te
zele teoretice noi formulate 
de secretarul general al parti
dului nostru, rod al unei per
severente investigații științi
fice a realităților contempo
rane. cit și a sensului prefa
cerilor și proceselor din viața 
internațională, concluziile mo
bilizatoare privind capacita
tea popoarelor, a forțelor pro
gresiste de a-și impune voința, 
de a determina soluționarea 
problemelor 
reșelor lor 
mentele și 
vente pentru 
gur șuvoi a tuturor 
gresiste, ca un imperativ arzător al 1 
prezentului, se înscriu drept o con
tribuție originală, de excepțională ■ 
însemnătate, la îmbogățirea tezauru
lui universal al gindirii revoluționa
re. Enunțind ideea unității ca un 
postulat fundamental al contempora
neității, partidul nostru întreține ra
porturi de prietenie și colaborare cu 
toate partidele comuniste și munci-

fp
Jir

pentni unitatea 
forțelor 
democratice, 
progresiste-, 
revoluționare r 
de pretutindeni

soluționarea 
potrivit inte- 
vitale. argu- 
demersurile consec- 
unirea intr-un' sin- 

forțelor pro-
torești. fără excepție, cu cele mai 
largi forțe democratice de pe între
gul glob, propria sa activitate con- 

1 sțituind un strălucit exemplu , in 
acest sens.

Volumul debutează,cu o amplă se
lecție de texte evidențiind rolul de
cisiv al maselor, al popoarelor in 
transformarea revoluționară a socie
tății, in făurirea istoriei — teză funda
mentală a materialismului istoric, pe 
care secretarul general al partidului 
nostru o dezvoltă,, reliefîndu-i sem-

nificații noi in condițiile de 
azi, aie afirmării 
multă hotărire a 
poarelor de a fi 
pine pe propriile 
veniihentele — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de
monstrează că in lumea de azi 
arc loc o dezvoltare fără pre
cedent a unei conștiințe noi a 
popoarelor, 
mai bine de ce forță 
dispun, 
depind 
lucruri 
noastră, 
toarc a 
unor relații de prietenie, în
credere și colaborare inter
națională, in care fiecare na
țiune să se dezvolte liber, 
corespunzător dorințelor și 
voinței sale, să poată trăi in 
pace și conlucrare rodnică, 
prietenească, cu celelalte na
țiuni și popoare".

în mod deosebit, aceasta 
apare in evidență in actualele 
condiții, cind asistăm la o 
accentuare a \ încordării pe 
plan internațional datorită 
tendințelor de reimpărțire a 
zonelor de influență, ascuțirii 
contradicțiilor economice și 
politice dintre unele state 
sau grupări de state, ceea ce 
creează pericolul revenirii la 
vechea politică, și la vechile 
practici ale „războiului rece" 
și primejduiește grav cauza in
dependenței și libertății po
poarelor. destinderea, secu
ritatea și pacea. Este de o 

deosebită importanță sublinierea 
făcută în acest sens de tova- 

' rășul Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
' tarea rostită la .Congresul al'II-lea 
al Frontului Democrației și Unității 
■Socialiste. , „Astăzi apare mai nece
sară ca oricind unirea strinsă a e- 
forturilor popoarelor, a forțelor pro- 

, gresiste, antiimperialiste de pretu-

cu tot 
voinței, 
deplin 
destine.

mai 
po- 
stă- 
„E-

care înțeleg lot 
uriașă 

faptul că de ele insele 
lichidarea stărilor de 
anacronice din epoca 

transformarea innoi- 
socielății, instaurarea

D. ȚINU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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ziua LUI,

Aducem nalt omagiu pentru acel pe care 
II denumim simbolic „Stejar de Scomîcești“, 
Ce~și împlinește vîrsta în vîrsta suitoare

v ! *A rodnicelor plaiuri,

de ziua TĂRII
Ziua Lui, de Ziua Țării — o zi aleasă-n calendar 
o-mplinire de istorii, ca un iascicul dintr-un iar 
văd venind prin vremuri lungi cete de străbuni 
fata luminată prin codri de goruni,

De 
Ca
Se
Cu .
Cu sufletul deschis, în cele patru zări, 

pașii grei dar siguri, pe asprele cărări, 
ochi aprinși de stele și fulgerați de dor, 
jalea lor cea lungă — o lamă de topor, 
doine și balade și basme și proverbe

T
otdeauna, poporul nostru a 
trăit cu ardoare, intr-un fel 
ce îi este propriu, sentimen
tul recunoștinței pentru fap
tele de istorie ale marilor săi fii, 

pentru meritele bărbaților de frun
te ai patriei reunindu-se în aceeași 
mare și unică muncă pentru țară și 
popor. Zilele mari de puternic re
lief care cu timpul au devenit zile-, 
simbol s-au impus în conștiința 
poporului.

26 ianuarie, ziua de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a in- . 
scris,’ definitiv, în epoca noastră, 
în calendarul sărbătorilor prin care, 
omagiind pe primul om al țării, 
omagiem însăși istoria ei, deveni
rea socialistă și comunistă a po
porului român. Această idee care 
circumscrie, deopotrivă, o realitate 
politică și socială, dar si o sensibili
tate umană de profunde semnifica
ții este ilustrată, între multe altele, 
și de bucuria exprimării în versuri ■ 
a dragostei pentru ctitorul noii 
Românii, bucurie căreia i se dăruie 
dintr-o profundă chemare lăuntrică 
mulți cetățeni ai patriei socialiste. 
Aflăm în aceste scrisori mai mult 
decît încercări poetice : aflăm vi
brația unor oameni in fata istoriei 
țării, capacitatea lor de a vedea le
gătura dintre evenimente, satisfac
ția tde a *"*' ------ ----------- ~
de 
al 
bil 
lui -------- ________  ____
comunist. Din Bihor, sub titlul „Flo
rile iubirii", poetul țăran Ilie Po- 
povici iși caligrafiază sentimentele 
cu simplitate :

trăi această epocă 
prefaceri revoluționare 

nume este indisolu-
cel al secretaru-

mari
cărei 
legat de 
general al partidului nostru

ței 'mele", se destăinuie Valerlu 
Ciobotaru, elev din județul Vaslui :
E sărbătoare azi în România 
O sărbătoare-a-ntregului popor. 
Răsună-n cint și veselie glia 
Sub steagul nostru mindru, tricolor, 
Sărbătorim pe-al țării președinte 
Cu inima vibrînd de bucurie.
Că ne conduce pașii. înainte
Uri. om cu suflet mare și plin de 

omenie.
Trăiască-n veci, in lume, România, 
In fruntea căreia, cutezător,
E Nicolae Ceaușescu — lumina și 

mindria 
Și visul românescului popor.

Și din Gorj, de la Schela de ex
tracție Ticleni, muncitorul petrolist 
Gh. Lupu își rostește în vers ade
ziunea de inimă și conștiință :
Tovarăși, este timpul omagiului 

suprem 
Cind braful ne zvicnește cu fermă 

bărbăție 
Să nu uităm o clipă că-avem o 

Românie 
Atita de frumoasă, la fel ca un 

poem I
Că-avem un Om la cirma acestui 

brav popor 
Care-i mereu cu noi in focul muncii 

drepte 
Și ne călăuzește in clipele prezente 
Să mergem cu mindrie spre-naltul 

viitor.
Aceleași sentimente de stimă, de 

prețuire, de dragoste, de recunoștin
ță sînt exprimate și de Eugen- 
Silviu Anca, de la Oțelăria nr. 1. 
Combinatul metalurgic Cîmpia 
Turzii :Cu 

Cu 
Cu 
Cu _____ . . . .
Iar munții le așează pe creștet mîndre jerbe 
De flori, de dor și de-omenie,
Cum au eroii tării de mult, de-o veșnicie...
Ei vin pe albul de zăpadă, ca-n datină s-adună toti, 
Prinos s-aducă și să-l vadă pe cel mai bun dintre nepoți.

Se văd venind, în frunte. Cel mari și Cei viteji, 
Cei înfrățiți cu tara și la fruntarii treji,
Purtînd cununi de foc pe fruntea lor senină. 
Cei schingiuit! pe roată, zvîrlifi într-o fîntînă. 
Cei buni și drepți, ca spicele în lan. 
Cei ce-au făcut poporul suveran
Si-aceste vremuri noi, socialiste, 
Cu zările deschise spre piscuri comuniste...

Așa au mers prin vremuri bătrînii din bătrîni, 
Plătind tributuri soartei, dar au rămas români.

olHXjo'si-’ i.-i t
Ei vin de la Rovine- și de Ia Războieni,
De la Neajiov vin iarăși, de la Călugăreai, 
Din codrii-n care-odată haiduci, sfințind un loc, 
Au pus să ciute frunza și fluierul de soc 
Un dor ce cu durere, in versul lui de ioc. 
L-a botezat Poetul, zicîndu-i nenoroc...
De pe Cîmpia Turzii ei vin; din București, 
Unde-au crescut adesea mari visuri românești ; 
Din fabrici și uzine — cetăfi muncitorești — 
Ei vin, prin timp, dorindu-i ani mulți și fericiți. 
Spre fericirea țării, păstrată din părinți.
Să stea mereu în fruntea partidului și-a țării. 
Să ctitorească-n pace columnele visării!
Căci tot ce ei visară în secole de-a rîndul 
S-a-nfăptuit aevea cu brațul și cu gîndul...
El ne-a-mplinit și visul și dorul și voința, 
De-aceea-1 urmăm sigur cu fapta și credința... 
De ziua Iui vin, cete, străbunii din străbuni 
$i-i mulțumesc din suflet în graiul din bătrîni, 
Că-n tot ce facem astăzi, la noi în România, 
Pulsează din adîncuri virtutea și-omenia.

Rodește visul nostru din anii grei de lupte. 
Stropit cu sînge-adesea și lacrimi multe, multe. 
Se-nalță-n timp o țară ca-n basme și-n povești. 
Cu oameni demni și liberi pe plaiuri românești.

Cu toți eroii într-un glas, poporul bun și muncitor, 
Din suflet iți urează, iubit conducător,
Să-i fii mereu în frunte, spre bine și progres 
Cum a voit o țară la marele Congres
Care-a deschis o zare adîncă-n viitor 
Urcînd o națiune spre comunism, în zbor.

Ion Dodu BĂLAN

Ctitor de țara și istorie
(Urmare din pag. I)
numele Ceaușescu, 
pentru o epocă în
treagă, căreia noi îi 
sintem chezași.

Sîntem încă, poate, 
prea aproape noi înși
ne, constructorii nou
lui ev, de focul fericit 
mistuitor al revoluției 
noastre socialiste, dar 
aproape fiind, înțele
gem în dogoarea aces
tei revoluții, . arzînd 
inima de foc a bărba
tului care, „după vor
bă, după port", ne în
fățișează lumii întregi 
cu tot ce avem noi mai 
bun în spița noastră 
românească, cu ’ înțe
lepciunea care ne-a ți
nut ființa întreagă și 
pură in milenii de 
grele' încercări, cu tul
burătoarea cutezanță a 
voinței noastre de a ne 
clădi, stăpîni pe gîn
dul și pe fapta noas
tră, o soartă mai bună 
și mai dreaptă, care în 
fruntea noastră dă, 
clipă de clipă, exame
nul unui mare condu
cător, învățîndu-ne că 
nimic nu e mai scump 
în viată decît liberta
tea și independența și 
solidaritatea dreaptă și 
cinstită, cu ■ mereu 
neistovita luptă a celor 
care, la rîndul lor, iu
besc libertatea si inde
pendența și știu să nu 
precupețească nimic 
pentru ea.

O iarnă sănătoasă și

vestitoare de rod bo
gat pentru pămintul 
românesc, germinind 
sub omătul ca un bo- 
rangic albastru in nop
țile cu lună ale aces
tui ianuarie, găsește 
țara întreagă unită 
„tare ca fierul, Iute ca 
otelul", sigură de pri
măvara care, curînd, 
va fi a noastră. Mie
zul de iarnă e ca un 
miez de pîine bine 
coaptă,. un popor în
treg iși simte umerii 
tari, ochii lui privesc 
cu încredere ziua de 
mîine, glasul lui sănă
tos și încărcat de dra
goste se aude înfiorat 
sub ferestrele gospo
darului patriei, colin- 
dind pentru viata lui, 
și pentru hărnicia lui, 
și pentru înțelepciunea 
lui, și. pentru curajul 
lui, și pentru blîndetea 
lui, și pentru săgetă- 
toarea lui privire în 
viitorul nostru comu
nist.

Tot ce a fost în is
toria noastră nădejde 
a devenit azi. in socia
lism, certitudine ; tot 
ce a fost în istoria 
noastră sete de neatîr- 
nare a devenit, in a- 
cest ev socialist, care 
va purta cu dreptate 
numele întîiului, Pre
ședinte al ReDublicii 
Socialiste România, o 
realitate recunoscută 
pilduitor pe toate me
ridianele unui glob atît

de însetat și el de 
pace și de libertate și 
de neatîrnare ; tot ce 
a fost, in istoria noas
tră, nădejde de viată 
mai bună a /.devenit,, 
sub semnul gîndirii a- 
cestui strălucit filozof 
al omeniei comuniste, 
expresia sigură a vo
inței noastre de a 
munci și de a clădi ; 
tot ce a fost, în isto
ria noastră, sînge văr
sat pentru ziua de 
mîine a identității 
noastre naționale, a 
devenit culoarea biru
itoare a flamurii Par
tidului nostru Comu
nist Român și clipa de 
azi a României, care

• se identifică simbolic 
cu numele acestui pa
triot revoluționar co
munist. .

A fost întotdeauna 
în ființa acestui popor 
puterea de a ridica în 

' lumina luptei sale iz- 
bînditoare un condu
cător care să se iden- 

■ tifice definitiv și cate
goric cu destinul său, 
necontenit încercat și 
necontenit neclintit In 
voința de a fi el în
suși. Și iată, cum a 
fost și a rămas Emi- 
nescu marele poet al 
limbii românești; așa 
este și va rămîne 
Nicolae Ceaușescu ma
rele poet vizionar al 
politicii românești de 
libertate și n.eatîrna- 
re, de existentă comu
nistă a patriei.

Cununa viu strălucitoare 
De tot ce-i veșnic minunat 
Inalță-se pe fruntea care 
Pentru popor a luminat ! 
Necontenit așa să fie 
Numele său de toți iubit _ 
Căci dulcea noastră Românie 
Prin fapta sa a înflorit.

Dulcea Românie a lui Eminescu 
cunoaște astăzi marile împliniri. De
pune mărturie în acest sens, alături 
de toți oamenii .satelor înscrise pe 
orbita noii civilizații, și țăranul- 
poet din Bihor. Mărturia cea mai 
înaltă este viața însăși, viața de 
azi, din epoca celor mai mari în
făptuiri din istoria poporului nos
tru care-și leagă existenta de pre
zența în fruntea țârii a fiului ales 
al națiunii noastre. Pătruns de acest „snl,nar

'Gidj'd^du-O^C^crtealte' impresionante

De-'aș putea să cint p'e'i strune-’ ‘toto,3 
ce inima mea simte 

Să trimit pe zări de soare imnuri 
cit mai strălucite 

Bravului conducător și Bărbat de 
Omenie 

și frumoasa 
Românie

Care-a fericit poporul

din plin, re- 
azi, ureazăși, ca om care trăiește 

alitatea României de 
celui ce este „mîndria-ntregii țări", 
secretarului general al partidului, 
multă fericire, sănătate pentru a fi 
mereu în fruntea poporului din rin- 
durile căruia s-a născut. Gînduri de 
prețuire, de dragoste și recunoștință 
izvorite din adincul inimii tuturor 
oamenilor acestei țări.

„Poezia pe care o trimit — dedi
cată aniversării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — vine din adincul fiin-

Pentru grija ce ne-o poartă 
Pentru traiul fericit 
Mulțumire ii trimitem 
Președintelui iubit
Pentru pacea care-n țară 
Visuri noi a înflorit 
Cel mai-nalt, suprem omagiu 
Președintelui iubit.

Vocile stihuitorilor și rapsozilor 
din sinul poporului sînt vocile tă
rii ce-1 omagiază, cu înaltă mîn- 
drie patriotică, pe secretarul gene
ral al partidului, președintele 
României. Purtînd semnături de 
muncitori, țărani, intelectuali, de 
oameni de cele mai diverse profe
sii, poeziile adresate drept omagiu? 
celui ce întruchipează voința și 
aspirațiile supreme ale națiunii, 

___ țj ma
nifestări ale recunoștinței pentru 
m<K£16V fip.nal poporului român, se 
constituie într-un vibrant 'tablou al' 
admirației tuturor oamenilor mun
cii față de viața și munca secreta
rului general al partidului, în emo
ționante simboluri ale gîndirii și 
simțirii întregii țări.
El pentru toți acei care muncind 
Apropie mai iute viitorul 
De dragoste de patrie arzînd 
E foc nestins, însuflețind poporul.

Astfel, AI. Florin Țene din Cluj- 
Napoca pune în pagină idei trăite 
de fiecare om al muncii, avînd 
conștiința vie că numele secretaru
lui general ăl partidului se asocia
ză în mod firesc cu viitorul, cu dra
gostea de patrie, cu lupta pentru 
progres, civilizație și socialism în 
România.

Florin COSTINESCU

Solemnul legămînt
E vorba Lui, puternică și blîndă, 
Un fluviu de idei, sonor și pur, 
Ce ne călăuzește spre izbîndă 
Și-aduce-n inimi fericit azur...

El viața-ntreagă-și pune temelie 
La rădăcina noilor zidiri, 
Iar fapta sa-i suprema garanție 
Pentru-ale Patriei adinei iubiri...

O simfonie revoluționară
Se naște din al său patetic vis — 
Solemnul legămînt față de Țară 
încă din anii fragezi El l-a scris I

înalt e legămîntul Iui de Țară : 
Prin fapta lui de mare umanist
Ziua de mîine ne apare clară, 
Sub faldul roșu-al erei, comunist I

loan MARȚIȘ

a Vetrei

Andrei Ostop - Sculptură

Din inimă
Un cintec — imn din inimi pulsînd pe ritmul nou, 
învăluind Carpații cu frunți diamantine,
Pe care-1 poartă-n zare, ca pe-un vrăjit ecou, 
lzvoarele-n alaiuri de unde cristaline.

Un cintec fără seamăn, poem duios, fierbinte 
Pentru Bărbatul care sublim ne-ntruchipează, 
Pentru al țării vrednic, destoinic președinte 
Cu sufletul — făclie ce pururea cutează.

Un cint : îngemănare de vis și biruință,
De freamăt în uzine și hărnicie-n lupgqîț* . ■ 
Pe care — brav - poporul, unit în năzuință,
II scrie și-l înalță prin faptele de munca.

Un cint - firesc elogiu, urcînd sub bolta vastă. 
Pentru alesu-acestui popor : fiu dîrz și demn, 
Care-a făcut din muncă și luptă vrerea noastră, 
Din propria-i viață exemplu și îndemn.

Un cîntec pe potrivă îi sîntem azi datori, 
Un cînt solemn de-adîncă cinstire și iubire 
Acelui ce ne este semeț conducător
Și calea ne-o arată spre culmi de înflorire...

Ion SEGARCEANU

HHH■BK V

Florin lonescu - Pictură

Un uriaș izvor de forță al soeietății noastre
(Urmare din pag. I)
la diversele obiective economico- 
sociale, în consultare cu șpecia- 
liștii, cu cadrele locale, cu ma
sele — valoarea și eficiența so
luțiilor adoptate, căile de mate
rializare optimă a politicii partidu
lui. Exemplul său, ca cel mal autentic 
conducător popular din istoria po
porului român, a inspirat partidului 
acel stil de muncă de o înaltă efi
ciență, avind drept trăsături caracte
ristice legătura indisolubilă cu ma
sele largi ale poporului, consultarea 
permanentă a oamenilor muncii și 
atragerea lor activă Ia întreaga acti
vitate de conducere, investigarea 
aprofundată a realităților, abordarea 
problemelor intr-o largă perspectivă. 
Prin viziunea sa politică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o contribu
ție inestimabilă la întărirea partidu
lui și a rolului său conducător in 
societatea noastră — principala ga
ranție a înaintării ferme pe calea 
socialismului și comunismului.

Merite excepționale revin secre
tarului general al partidului, pre
ședintele țării, în elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii ex
terne a țării, slujind consecvent 
aspirațiile fundamentale de pace, li
bertate, independență națională și

progres social ale poporului român șl, 
în același timp, ale tuturor popoare
lor, ale întregii omeniri dornice să 
făurească o lume mai bună și mai 
dreaptă. De vasta sa activitate, des
fășurată în fruntea partidului și sta
tului, pentru adîncirea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu' statele în curs de dez
voltare, cu toate țările lumii, pentru 
întărirea legăturilor de solidaritate 
militantă cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu mișcările de eli
berare națională, cu alte torte demo
cratice, progresiste, antiimperialiste, 
este indisolubil legat faptul că Româ
nia se bucură de un prestigiu inter
național cum n-a mai cunoscut în în
treaga sa istorie, are astăzi prieteni 
mai mulți ca oricjnd pe toate meri
dianele globului,' ocupă un loc de 
cinste, apreciat și respectat in rîndul 
națiunilor lumii. Lupta neobosită des
fășurată de președintele României 
pentru promovarea în viața Interna
țională a unei politici nbl. a unor re
lații interstatale democratice,’bazate 
pe principiile egalității și respectului 
reciproc, pe dreptul fiecărei națiuni 
de a fi deplin stăpînă pe destinele 
șale,' consecventa și stăruința cu care 
militează pentru solutionarea con
structivă, tn spiritul păcii și progre
sului, a problemelor vitale ale lumii

de azi, inițiativele și eforturile de
puse pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru stingerea focarelor'de conflic
te și încordare, pentru soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigioase, pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
unei noi ordini economice, l-au im
pus în conștiința popoarelor lumii 
ca o personalitate proeminentă a vie
ții politice mondiale, ca un vajnic 
promotor al cauzei libertății, a pro
gresului — „erou ai păcii", cum 
a fost denumit de iluștri exponenti 
ai opiniei publice mondiale.

Activitatea internațională a Româ
niei, în care rolul determinant îi re
vine președintelui ei, dovedește ce 
pondere poate dobîndi pe arena mon
dială o țară, prin forța adevărului pe 
care-1 susține, prin forța spiritului de 
cinste, de legalitate pe care-1 promo
vează.

Patriot înflăcărat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. s-a afirmat totodată ca un 
militant consecvent pentru solidari
tatea Internațională a tuturor forțe
lor care militează pentru eliberare 
socială și națională. N-a existat 
cauză progresistă in lume care să nu 
fi găsit in persoana președintelui 
României un susținător hotărit. N-a 
existat un mod atit de larg, de. cu
prinzător de a concepe și a. acționa

în practică pentru unitatea șl solida
ritatea popoarelor ca adevărate făuri
toare ale istoriei, ca factori decisivi 
ai luptei pentru libertate, pace și 
progres.

Prin tot ceea ce a făcut și face 
pentru binele, și fericirea acestui po
por, pentru gloria, și strălucirea parti
dului nostru comunist, pentru victoria 
cauzei păcii în lume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit simbo
lul celor mai nobile idealuri de liber
tate, pace și progres ale partidului 
și poporului nostru. Mai mult, pen
tru toți comuniștii, pentru toti cetă
țenii țârii, prezența in fruntea parti
dului și statului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înseamnă garanția sigură 
că aceste idealuri și năzuințe se vor 
înfăptui ; înseamnă certitudinea dru
mului mereu ascendent ; înseamnă 
convingerea fermă că victoriilor de 
pină acum li se vor adăuga altele, 
mereu și mereu mai bogate, că 
România va înainta neabătut pe ca
lea jalonată de Programul partidu
lui, calea socialismului și comunis
mului.

Iată temeiurile dragostei și încre
derii nețărmurite, ale stimei și admi
rației cu care partidul și poporul îl 
înconjoară și îl urmează pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sentimente ce 
și-au găsit o atît. de vie expresie in

voința fierbinte manifestată într-un 
singur cuget, într-o impresionantă 
unanimitate de comuniști, de întregul 
popor, ca la al XII-lea Congres to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales secretar general al partidului. 
Aceleași sentimente' și-au aflat o vi
brantă manifestare cu prilejul reale
gerii secretarului. general al partidu
lui ca președinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, reale
gere apreciată de întreaga națiune — 
așa cum a arătat șuvoiul nesfirșit 
al telegramelor ce i-au fost adre
sate — ca emanația propriei sale 
voințe — categorice, ferme și una
nime.

Unit ca un singur om în jurul 
partidului, al conducătorului stimat 
și iubit, poporul român iși consacră 
toate forțele transpunerii în viată a 
hotărîrțlor Congresului al XII-lea. 
Sîntem’ siguri că viitorul va fi așa 
cum îl dorim, că obiectivele pe care 
ni le-am propus vor fi înfăptuite, 
pentru că avem drept călăuză un 
partid încercat, călit în lupte, mai 
unit și mal puternic ca oricînd, iar 
tn fruntea partidului și a tării un 
strălucit conducător, pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, în a cărui gin- 
dire și acțiune își găsesc întruchi
pare năzuințele șl interesele supre
me ale națiunii noastre socialiste.
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„FERICE D£ ȚARA NOASTRĂ 
CĂ ARE UN ASEMENEA OM, 

UN ASEMENEA REVOLUȚIONAR
LA C1RMA DESTINELOR SALE"

.1

Cel mai bun din ai patriei fii
Marele constructor

al României socialiste
La ședințele Biroului Executiv al Consi

liului Național al Oamenilor Muncii, din 
care,-fac parte, am de multe ori prilejul să 
mă aflu în. preajma tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, să-i ascult vorba cumpănită, 
să-i admir modul său de lucru. Și, luind 
aminte la interesul cu care se; consultă'cu 
cei prezenți, la atenția cu care ascultă pă
rerile, propunerile, luînd aminte la efortul 
său necontenit-de a face și din acest înalt 
for de conducere și decizie al democrației 
muncitorești un organism viu, revoluționar, 
mi-am format următoarea convingere : prin 
toate acțiunile politice pe care le întreprin
de, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu se vădește 
a fi, zi de zi, conducătorul înțelept al 
României spre comunism, omul care pune 
mai presus de orice iubirea înflăcărată de 
țară, fericirea națiunii noastre. Este o 
neasemuită pildă de luptă și muncă din 
care clasa muncitoare, poporul întreg își 
fac o adevărată lege morală, un crez fier
binte, însuflețitor.

După cum se vede, motivele noastre de 
dragoste și stimă nemăsurată se confundă 
cu marile noastre idealuri.

îl iubim ca lumina ochilor pentru dărui
rea fără egal cu care muncește, acționează 
pentru înflorirea României socialiste. îl 
vedem mereu străbătînd țara de la un capăt 
la altul, cercetînd la fața locului cum se 
înfăptuiesc cele ce hotărîm, lăudînd lucrul 

/ bine făcut, dojenind cu asprime, dar drept, 
pe cei vinovați pentru diferite neajunsuri. 
Și aici, în cetatea de foc a Galațiului, și-a 
găsit timp să vină de multe ori, ajutîn- 
du-ne. de- fiecare dată,- cu -înaltă clarviziune 
și competentă,sâ învingem. price , greutăți.

îl iubim, cn lumina, petrilor, .pe...conducă
torul poporului nostru’ pentru dmdnih sa, 
pentru grija cu care se apleacă asupra ne
voilor cetățeanului simplu al țării, pentru

Gînditorul vizionar, cutezător
întreaga cetate, durată prin jertfele 

înaintașilor și ridicată către culmi mereu 
mai înalte de generația construcției socia
liste, omagiază, în aceste zile în care se 
cîntă „Hora Unirii" pe revoluționarul neîn
fricat. și cutezător în gîndire și faptă, 
Nicolae Ceaușeșcu, cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere. în carta devenirii 
noastre, prelungirea sărbătoririi Unirii prin 
cea a bărbatului de stat care a conferit o 
nouă forță și spirit ideii de unitate a în
tregului popor se încadrează într-o singură 
pagină de istorie, sub aceeași cunună de 
lauri. Muncitorii, țăranii, intelectualii, toată 
suflarea românească își îndreaptă astăzi 
gîndurile și omagiul respectuos către con
ducătorul lor Iubit, marele arhitect care a 
prins în planurile de edificare a României 
moderne idealurile de veacuri, speranțele 
de dreptate și de libertate, vibrația de spi
rit, omenia, vrerile și virtuțile poporului 
nostru. înțelepciunea și patosul său revo
luționar, dîrzenia de luptător neînfricat, 
-marea sa capacitate de prevedere a eveni
mentelor și de cuprindere a fenomenelor 
care confruntă viața contemporană, dragos
tea de patrie, puterea neobișnuită de mun
că, gîndirea și faptele lui, toate calitățile 
de om de excepție își au izvorul în lipsu
rile și suferințele, care l-au încercat din 
copilărie, în profunzimea cu care a înțeles- 
baladele și doina, în afecțiunea sa fără egal 
pentru adevăr și dreptate, în setea de cu
noaștere și marea receptivitate la nou.

Ultimii 15 ani au angajat într-un efort 
și entuziasm fără seamăn toate energiile, 
mințile și : brațele . națiunii în zidirea cu 
rigoare științifică a. unei societăți noi, înain
tate, în care' să triumfe respectul pentru 
valori, spiritul democratic și săi se afirme 
nestingherit talentele și opereje de progres.

Prezența activă, generatoare de entuziasm 

felul cum ștife să ne fie alături și la bucu
rie și la necaz. Iată, de curînd, am avut 
cinstea să primesc din mîna sa titlul de 
Erou al Muncii Socialiste. Un moment de 
neuitat, care mă v.a însoți toată viața. To- 

. varășul Nicolae Ceaușeșcu ne-a strîn's mîi- 

.. nile și ne-a felicitat pe toți cei care am 
fost decorați. Și ari putut să-i citesc pe 
chip marea bucurie generată de bucuria 
noastră. Am desprins din cuvîntul său în
demnul comunist, al patriotului înflăcărat, 
de . a ne consacra întreaga putere de muncă, 
întreaga viață propășirii necontenite a 
României. Atunci, în adîncul inimii mele 
îmi spuneam cuprins de emoție : „Ferice 
de țara noastră că are un asemenea Om, 
un asemenea revoluționar la cîrma desti
nelor sale".

Da, ferice de România socialistă că are 
în fruntea sa, în această epocă fără egal, 
un asemenea conducător ale cărui gînd și 
faptă se află înscrise pe cea mai luminoasă 
pagină de istorie a țării. Stima profundă, 
recunoștința, prețuirea și dragostea ce le 
nutrim cu toții față de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu mă îndeamnă să-i adresez, în 
acest moment aniversar, în numele side- 
rurgiștilor gălățeni, strămoșeasca urare de 
multă, multă sănătate, putere de muncă, 
fericire, spre binele României, al întregii 
națiuni. Să trăiți, tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, întru mulți ani cu sănătate, 
pentru a ne conduce țara și poporul, ani 
mulți de acum , înainte, pe calea socialis
mului și comunismului 1

. .< - v Corneliu BOCA •*
Erou al Muncii Socialiste,
maistru furnalist la Combinatul 
siderurgic Galați

și forță profund creatoare a secretarului 
nostru general pe întreg cuprinsul țării, a 
deschis și Iașiului — orașul marilor iubiri, 
dar și al marilor zidiri — orizonturi noi pe 
toate etajele reconstrucției. îmi amintesc 
cu puternică emoție de fiecare vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. Prima, care 
s-a încheiat printr-o discuție caldă și hotă- 
rîtă sub stejarul lui Ștefan cel Mare de la 
Bucium, a definit profilul de „oraș al chi
miei". Atunci, la prima vizită (1966), s-a 
decis construirea Combinatului de fibre 
sintetice, a campusului universitar pentru 
chimiști, terminarea edificiului modern al 
Institutului de cercetări chimice „Petru 
Poni“, înfăptuirea unității de granit dintre 
industrie, învățămînt și știința chimică. 
După o altă vizită, Iașiul s-a angajat să me
rite denumirea de citadelă a industriei 
metalurgice și constructoare de mașini, s-a 
amplasat Combinatul de utilaj greu. Fie
care întîlnire, fiecare dialog purtat de la 
suflet la suflet cu omul care iubește deo
potrivă toți cetățenii și plaiurile patriei a 
însemnat trezirea unor noi ’ conștiințe, mo
bilizarea unor noi energii, chemarea înflă
cărată pentru: mersul viguros și neabătut 
înainte spre piscurile culturii și ale civi
lizației. ■

Oamenii de știință datorează secretarului 
general al partidului nu numai minunatele 
condiții de viață și de muncă ce li s-au 
creat, ci și mărea deschidere produsă prin 
Programul-directivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introducere a 
progresului tehnic în următorul deceniu, cu 
direcțiile sale principale pînă în anul 2000. 
înțelegînd determinările de viitor ale știin
ței, faptul că numai pe baza celor măi noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale gîndirii 
umane vom putea realiza obiectivele de 
făurire a celei mai înaintate și mai drepte
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Povestind strămoșescul destin, 
în Danubiul cu apele vii 
munții daci oglindesc mărturii 
scrijelate cu scrisul latin.

N-am fost noi de vreun vînt desțărați 
și aduși din deșarte cîmpii.
De cînd lumea ne știm în Carpați, 
dăinuim și ne naștem aci.

Unde stăm, totdeauna vom sta. 
Unde-am fost, vom rămîne-n vecii. 
Noi avem ce pămînt apăra I
Pe pămînt noi avem ce zidi I

Nici un dar nu ne vine de sus. 
De la cer ne-au venit doar urgii, 
nori de plumbi, fulgerări de obuz, 
nedreptăți, împilări și robii.

societăți din cite a cunoscut omenirea, con
ducătorul țării noastre a precizat, cu limpe
zime de cristal, atributele cercetării funda
mentale aplicate și de reproducere și a in
dicat drumul de urmat, cerind să punem la 
baza întregii noastre activități o gîndire 
științifică..,n.ppă,. îndrăzneață, revoluționară. 
Hoiărîrile Congresului al XII-lea al parti
dului privitoare la cercetarea științifică și 
dezvoltarea tehnologică angajează din plin 
acest teritoriu al creației cu mari răspun
deri generatoare de puternice satisfacții.

Promotorul democrației 
și unității noastre

Piatra de temelie a întreprinderii în care 
lucrez a fost așezată de mîna marelui ctitor 
al României socialiste — iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. 
Cu ce cuvinte să-i mulțumim pentru faptul 
că de atîtea ori și-a făcut timp să vină pe 
meleagurile noastre, în mijlocul njostru, al 
românilor și maghiarilor care vorbim 
aceeași limbă socialistă a unității și frăției, 
ca să ne cunoască viața, realizările și aspi
rațiile comune ? Ce flori de gînd . și faptă 
să-i oferim marelui patriot și revoluționar 
prin a cărui activitate neobosită s-a cimen
tat unitatea dintre partid și popor, s-au 
consolidat temeliile adevăratei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor patriei noas
tre, fără, deosebire de naționalitate 1

Sînt femeie, urmașa unor oameni simpli, 
cetățeană română de naționalitate - maghiară. 
Fiecare din aceste elemente, de identitate, 
comparate cu răspunderea încredințată, 
confirmă aplicarea consecventă a unor prin
cipii situate la temelia unității noastre: 
egalitatea economică, egalitatea socială, 
egalitatea națională. Ca mine sînt o mie de 
exemple în fabrică. Directoarea nu este de- 
cît purtătoarea mărcii numărul 1 și a unor 
anumite îndatoriri. De fapt, întregul colec
tiv. fiecare om al muncii participă la condu
cere, la gospodărire, caută și găsește soluții 
pentru rezolvarea treburilor. Doar așa a fost 
posibil ca producția întreprinderii să crească 
de opt ori. E o realitate proprie fiecărui loc 
de .muncă și de viață din România .socialis
tă. Iar. toate acestea ar fi fost imposibile 
fără ceea ce numim stilul politic Ceaușeșcu,

Tot ce-i azi pentru pace ‘nălțat, 
e de noi înălțat spre-a-mplini 
un ev nou, de hulubi luminat, 
mai devreme c-un ceas, cu o zi.

Va veni, pe aripe de nea, 
pacea-n zbor și grădini va-nflori. 
Noi avem pe pămînt ce cînta 
și în cîntec avem ce slăvi I

Ni-i chezașul luminii, suprem, 
cel mai bun din ai patriei fii. 
Totdeauna în frunte îl vrem, 
Totdeauna în juru-i vom fi !

Zborul el ni-l insuflă-n tării, 
Libertății ni-i scut și temei. 
Ne unim sub culorile ei 
azurii, aurii, purpurii.

”1

I
Victor TULBURE

Știința românească, prezentă cu flacăra 
sa la sărbătoarea prin care toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, își 
cinstesc conducătorul, dorește să-1 asigure 
că se va ridica, la cotele de exigențe ale noii 
etape, -,că-ț .iYa rurmâ* ih'demnurile și că iși 
va face crez de luptă din programul revo
luționar1 pe’ da'rd Congresulpartidului i l-a 
pus în fațăl’ ’

Acad. Cristofor SIMIONESCU

ritmul Ceaușeșcu. optica Ceaușeșcu, ctitoria 
Ceaușeșcu.

întregul nostru popor vede și admiră în 
personalitatea sa pe arhitectul original al 
noii societăți, edificată pe. temeliile egalită
ții depline a tuturor fiilor României socia
liste, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, ale unității de nezdruncinat a 
întregului popor,: ale democrației autentice 
și’creatoare. Fie că este vorba de condu
cerea întreprinderilor sau a localităților, fie 
de elaborarea și adoptarea politicii la nivel 
național, forme corespunzătoare și tot mai 
adecvate de dezbatere și decizie democra
tică asigură captarea voinței, priceperii și 
energiei fiecărui cetățean. într-adevăr. sis
temul democrației noastre — așa- cum a de
monstrat-o cu prisosință recentul congres 
al Frontului Democrației și Unității Socia
liste — arată ca un larg,, cuprinzător și pu
ternic edificiu, un forum animat continuu

- de spiritul ' revoluționar, novator imprimat 
de secretarul general al ■ partidului.

Gîndirea cutezătoare și exemplul strălucit 
al tovarășului 'Nicolae Ceaușeșcu însufle
țesc, în moduli cel mai. fericit, componentele 
armonioase ale sistemului democrației și 
unității noastre, al cărui promotor este cel 
mai iubit, fiu al patriei noastre comune, 
România socialistă.

Ing. BAJK6 Rozalia 
directoarea întreprinderii de stofe 
de mobile și țesături tehnice 
Gheorgheni, județul Harghita

Omul care întruchipează 
conștiința de sine 
a poporului român

Pentru noi, ca și pentru mulți, foarte 
mulți oameni aparținînd altor națiuni care 
trăiesc în țări mai apropiate ori mai înde
părtate geografic de România, numele tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu întruchipează 
conștiința de sine a unui popor hotărît să-și 
apere, identitatea și să-și împlinească în . 
chip, efeâtor puterile constructive. . <«.)■’ se'W’e'.’revin 'în-Iîiările < •'sale de 7 cu'vint

Temelia, sensul și ținta operei întreprinse. , e aceea; că. faptul gîndirii și al participării 
j- . r, . -■ decizm-e angajîntj viitorul patriei repre

zintă nu numai garanția temeiniciei activi
tății generale, dar și cadrul creator de va
lori umane distincte, condiția naturală de 
dezvoltare și de înflorire a personalității. 
Această preocupare de căpetenie a tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu pentru afirmarea 
energiilor superioare ale individualității, 
pentru angrenarea lor într-o operă întru
nind armonios varietatea posibilităților și 
realizărilor întregii noastre națiuni e o per
manență a concepției sale despre lume, 
țară, om.

Admirația și iubirea ce le purtăm celui a 
cărui zi de naștere o sărbătorim astăzi se 
bizuie pe înțelepciunea, pe trăinicia și pe 
dinamismul Înțelesurilor pe care gîndirea 
și activitatea sa le exprimă cu o inegala
bilă putere de convingere și de radiație.

<je țgVflȚ.ășul Nicolae Ceaușeșcu e aceea a 
d&săvîrșirii ’unei revoluții prin care s-a ex-- 
primat aspirația unității și a solidarității 
unei patrii independente și năzuința consti
tuirii unor forme de viață socială apte șă-și 
însușească și să ducă mai departe cîștigurile 
civilizației moderne. De aici fidelitatea față 
de idealurile naționale și statornicia față 
de principiile socialismului afirmate de po
litica tovarășului Nicolae Ceaușeșcu. O po
litică menită să asigure profilul și contri
buția specifică a României în împrejurările 
unei epoci însuflețite de mari speranțe, dar 
confruntată cu grave primejdii.

Acest timp, impunînd o viziune globală a 
problemelor și subliniind neîncetat impera
tivul păcii și al conlucrării universale, pre
supune o perfectă fuziune între conducător 
și masele care l-au ales, iar fuziunea tre
buie să fie reală, de substanță și să se în
temeieze pe o colaborare responsabilă. Iată 
și de ce tovarășul Nicolae Ceaușeșcu soco-

Comunistul
Nu sînt obișnuită să scriu și, pentru asta, 

cînd aștern pe hîrtie aceste rînduri, îmi 
pare rău că inima nu poate să vorbească. 
Ce multe lucruri, bune și frumoase ar avea 
ea de spus acuma, la sărbătoarea zilei de 
naștere a iubitului nostru președinte, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 1

Cum să nu trăiești plin de încredere și de 
liniște, cum să nu muncești cu tragere de 
inimă cînd știi că treburile tării noastre sînt 
conduse cu atîta chibzuință și înțelepciune 
de către un partid comunist puternic, în 
fruntea căruia se află fiul cel mai vrednic 
al acestei țări, omul de omenie ce nu-și 
află nici o clipă liniștea ai să-i asigure po
porului nostru independența, bunăstarea, un 
viitor sigur și fericit.

îl iubim și îl urmăm din tot sufletul pen
tru că se află mereu printre oameni, mereu 
și mereu, și atunci cînd viața ne aduce 
bucurii, dar și cînd ne lovește cite o năpastă. 
Că uite, nu mai departe de acum șapte luni 
de zile, satul nostru a trăit momente grele 
de tot. atunci cînd, după ploile care nu se 
mai sfîrșeau, unul dintre malurile frumoase 
de aici, de la Malu cu Flori,, a început să 

tește că unul din obiectivele prioritare ale 
societății noastre îl reprezintă adincirea de
mocrației, perfecționarea ei, apelînd la ini
țiativa fiecăruia și la dezbaterea deschisă a 
rezultatelor dobindite de toți, într-o perma
nentă acțiune de stimulare a simțului de 
răspundere. Printre ideile cele mai prețioat

Radu BELIGAN

de omenie
alunece, gata-gata să oprească în Ioc apele 
Dîmboviței. Și-atuncea, doar la două-trei 
ceasuri după ce s-a ivit amenințarea, a ve
nit în mijlocul nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu ; iar cind te afli lingă acest om 
minunat te simți puternic și viteaz, gata să 
înfrunți orice. Așa ne-am simțit și noi a- 
tunci. Ne-a vorbit calm și cu chibzuință și 
ne-a îmbărbătat, pe urmă a arătat cum să 
se acționeze. Toată suflarea satului a pus 
mîna pe lopeți și tîrnăcoape, ne-au sosit 
repede și ajutoare din multe locuri, și așa 
a fost alungată primejdia.

De fapt, noi, ca și dumneavoastră toți, 
mereu îi auzim vorba înțeleaptă care ne e 
dragă, îi simțim mîinile cum le strînge pe 
ale noastre, cind se sfătuiește mereu cu noi, 
cu poporul. Eu pentru toate astea îi. mul
țumesc din inimă și îi urez să aibă parte 
de sănătate și de ani mulți și de toată mul
țumirea pe care a adus-o și în sufletele 
noastre.

Victoria SIMION
țărancă cooperatoare din comuna 
Malu cu Flori, județul Dîmbovița

MEREU ÎN MIJLOCUL POPORULUI, ÎNCONJURAT CU DRAGOSTE DE POPOR
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Vrem să facem mai frumoase
•

UTILIZAREA
Șl CIRCULAȚIA AMBALAJELORInițiative și acțiuni

deosebită importantă în viața politică Ce îndatoriri revin unităților comerciale și

să se 
aduc

în prezent numeroase situata în care cetă- 
se refuză, sub diverse motive, primirea am- 
de către unitățile comerciale. Cum se pune 
unor asemenea practici ?

de la 9 martie, eveniment de 
și socială a țării.

— Sint 
țenilor li 
balajelor 
opreliște

secretarul general al 
președintele Frontului 
și Unității Socialiste, 
eforturile. în ' vederea

_ _ _______ . ...............    _ . cetă
țenilor privind ambalajele mărfurilor de larg consum 1

localitățile în care muncim și trăim
ale consiliilor teritoriale și organizațiilor Frontului 

Democrației și Unității Socialiste
în aceste zile, în intîmpinarea alegerilor de deputați în Marea 

Adunare Națională și în consiliile populare de la 9 martie, ne sosesc la 
redacție, de pe întreg cuprinsul țării, vești despre noi și remarcabile 
acțiuni, manifestări și fapte de muncă inițiate și organizate de consiliile 
teritoriale și organizațiile Frontului Democrației și Unității Socialiste. 
Imediat după cel de-al doilea Congres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, consiliile teritoriale și organizațiile sale și-au îmbogățit 
programele de lucru cu noi acțiuni izvorîte din prețioasele indicații și 
orientări cuprinse în cuvîntările rostite de secretarul general al partidu
lui, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la forumul celui mai larg și reprezentativ organism 
al democrației noastre socialiste.

Publicăm astăzi citeva din inițiativele și acțiunile organizate în aceste 
zile de Frontul Democrației și Unității Socialiste in intîmpinarea alegerilor 

o

Cîți locatari— 
tot atîția buni gospodari 

înfățișarea de astăzi prosperă, di
namică a municipiului Alba Iulia 
este rodul efortului comun, al parti
cipării responsabile a locuitorilor la 
soluționarea problemelor complexe 
ale dezvoltării sale economice și so
ciale. între numeroasele realizări pe 
tărim social din ultimii ani se înscriu 
și cele care au avut la bază inițiati
vele Consiliului municipal al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, 
care a mobilizat cetățenii la acțiuni 
practice, la punerea in valoare a unor 
noi resurse locale. Anul trecut, bună
oară, la propunerea F.D.U.S. a fost 
construită și dată in folosință o gră
diniță cu 120 locuri, a fost extinsă 
rețeaua de. apă potabilă pe străzile 
Barbu Lăutaru și Iazului, s-au ame
najat noi spații verzi în ansamblurile 
det -locuințe „Platoul .-Romaniipr‘A. și : 
„Ampoi". De asemenea, prin organi
zațiile sale componente,, Consiliul 
municipal Alba Iulia al F.D.U.S.' a 
mobilizat cetățenii, lucrătorii din uni
tățile economice la execuția funda
țiilor la 400 apartamente și finisarea 
altor 1 000.

în această perioadă, in întimpina- 
rea alegerilor de la 9 martie, Consi
liul municipal Alba Iulia al F.D.U.S. 
organizează în cartiere și circum
scripții acțiuni practice pentru reali
zarea propriilor obiective și măsuri 
cuprinse în planul de muncă. Pe șan
tierele de locuințe, echipe special 
constituite din lucrători de la între
prinderea „Ardeleana", întreprinde
rea de utilaje și întreprinderea de 
covoare, membri ai organizațiilor de
mocrației și unității socialiste din 
aceste întreprinderi, sprijină con
structorii la finisarea unui număr 
important de apartamente prevăzute 
să se dea în folosință in acest tri
mestru. Pentru ca acțiunea să fie cît 
mai eficientă, echipele respective au 
primit front de lucru compact, cu ter
mene precise de execuție. în unele 
unități industriale, cum sînt între
prinderea de produse refractare și în
treprinderea de utilaje, membrii or
ganizațiilor democrației și unității

socialiste lucrează la înălțarea a două 
cămine pentru nefamiliști.

Răspunderea și spiritul de anga
jare civică, dăruirea și pasiunea cu 
care toți cetățenii urbei pun mina la 
rezolvarea treburilor obștii sînt evi
dențiate și de grija pe care o acordă 
aspectului străzilor, al tuturor car
tierelor. Astfel, cu forțe locale, mem
brii organizațiilor democrației și uni
tății socialiste confecționează bănci 
care vor fi montate in parcuri odată 
cu primele zile de primăvară, pregă
tesc material săditor în sere — ac
țiune la care participă zilnic 30—40 
cetățeni — și se execută alte diverse 
lucrări necesare păstrării înfățișării 
civilizate a străzilor. Practic, nu există 
acțiune sau obiectiv de larg interes 
obștesc la care, ca adevărați gospo
dari, cetățenii municipiului să nu 
participe, alături de cei peste 7 000 de 
membri ai organizațiilor democrației 
și unității socialiste din întreprinde
rile, instituțiile și cartierele muni
cipiului. Toate acestea atestă rolul 
sporit pe care F.D.U.S. îl . exercită 
acum în viața străvechii urbe, înti
nerită în anii rodnici ai construcției 

. socialiste, prin voința și efortul cetă
țenilor săi. (Ștefan Dinică).

[J

Cu ce se mîndresc 
cetățenii din... Cetate

Cetate este una din cele 95 de co
mune ale județului Dolj, în care oa
meni harnici și gospodari, inimoși 
participă activ la acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică pentru realizarea 
de noi obiective de interes cetățe
nesc. Aflăm de la tovarășul Dan Ion 
Lupu, secretarul comitetului de 
partid, primarul comunei Cetate, că 
imediat după Congresul al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste toți locuitorii acestei în
floritoare așezări doljene, cei peste 
1 300 membri ai consiliului comunal 
al F.D.U.S., mobilizați -de1 îndemnu
rile adresate de tovarășul 'Nicolae' ‘

Ceaușescu. 
partidului, 
Democrației 
și-au sporit 
realizării ritmice și la toți indicatorii
a planului in profil teritorial, astfel 
îneît alegerile de deputați de la 
9 martie să fie intîmpinate cu reali- . 
zări pe măsura 
caracterizează pe toți cetățenii 
Cetate, 
rîți să 
tară a 
tive la 
mîndresc, pe bună dreptate : cu ca
sele mari și frumoase, cu liceul și 
căminul cultural, cu spitalul, dis
pensarul și maternitatea, cu magazi
nul universal și complexul meșteșu
găresc, cu străzile modernizate și 
bine întreținute. Programul de . lucru 
al consiliului comunal al F.D.U.S. a 
fost îmbogățit, cu noi măsuri și ac
țiuni, iar în intîmpinarea alegerilor 
de la 9 martie și pentru întreaga 
legislatură viitoare a fost lansată o 
chemare la întrecere între toate or
ganizațiile democrației și unității 
socialiste din comună, sub genericul: 
„Fiecare membru al consiliului co
munal al Frontului Democrației și 
Unității’Socialiste — un participant 
activ al devenirii noastre comuniste".

— Ce urmărește această inițiativă? 
— l-am întrebat pe tovarășul primar.

— Prin aceasta dorim ca, folosind 
cadrul nou democratic creat de 
participarea activă, directă. în mod 
organizat, a tuturor cetățenilor la 
rezolvarea și conducerea treburilor 
obștești, să accelerăm dezvoltarea 
economică și socială a comunei. Am 
început lucrări, executate voluntar, 
pentru înfrumusețarea comunei chiar 
de pe acum, din timpul iernii, pen
tru a ne fi mai ușor la primăvară, 
cind. ne așteaptă treburi presante în 
campania agricolă. De asemenea, 
membrii F.D.U.S. și deputății au 
antrenat cetățenii la efectuarea lu
crărilor la o baie comunală, pe care 
o vom da în folosință pînă Ia 9 mar
tie. Am început de pe acum pregă
tirile pentru a realiza pe fiecare 
hectar peste 10 000 kg porumb boa
be, peste 5 000 kg grîu și peste 
3 500 kg lapte pe fiecare vacă fu
rajată. Am început producerea răsa
durilor pentru cele 70 hectare, tomate 
timpurii, atît pentru unitățile socia
liste, cît și pentru gospodăriile popu
lației. Membrii consiliului comunal 
F.D.U.S. și-au intensificat eforturile 
pentru contractarea cu membrii coo
peratori de produse agricole obținute 
în gospodăriile personale. Toți mem
brii consiliului comunal F.D.U.S. sint 
antrenați la lucrările de alimentare 
cu apă a comunei. Cei peste trei 
milioane și jumătate de lei care vor 
reprezenta în acest an valoarea lu
crărilor, executate prin muncă șjql\țrj-,s;’. 
tar-patriotică. se vor regăsi în ctîibul ' 
mai frumos al Cetății. , (Nicolae , 
Băbălău).'

destoiniciei care-i 
din 

în același timp, ei sint hotă- 
sporească zestrea social-edili- 
comunei, adăugind noi obiec- 
cele existente, cu care se

I
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In spiritul și litera decretului

• Cit se recuperează? • Ce obligații revin unităților socialiste?® Dar 
cetățeniior ?

în continuarea articolelor de prezentare a prevede
rilor Decretului Consiliului de Stat privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile, utili
zarea și circulația ambalajelor, recent aprobat, ne 
ocupăm astăzi de problemele și sarcinile aflate — in 
contextul noilor reglementări — în fața colectivelor de 
oameni ai muncii, a tuturor cetățenilor în domeniul 
utilizării și circulației ambalajelor. Interlocutoare : to
varășa MIOARA STOENESCU, director adjunct în Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe.

— Care sint elementele noi ce apar in privința regi
mului de utilizare și circulație a ambalajelor ?

port și depozitare. O altă măsură stabilită în decret, me
nită să asigure folosirea intensivă a ambalajelor, o 
constituie obligația unităților socialiste de a organiza 
circulația mărfurilor ambalate și a ambalajelor in relații 
de transport optimizate, redueîndu-se la strictul necesar 
operațiile de manipulare și depozitare și eliminindu-se 
verigile intermediare. Astfel, mărfurile destinate fon
dului pieței, ambalate de producător, vor circula direct 
de la unitatea producătoare la magazinul de desfacere 
cu amănuntul, urmînd ca restituirea ambalajelor 
facă cu aceleași mijloace de transport cu care se 
mărfurile.

t
10,00 Teleșcoală
10.20 Curs de limba germană
10.50 Curs de limba spaniola
11.20 Roman foileton : „Gustav cel 

fler". Reluarea episodului 4
12,15 Concert de prînz
13,00 - ’ ’ ’ --------
17.20

de

De la A la... Infinit
Itinerar contemporan în India mi
lenară
Săptămîna politică 
Clubul tineretului 
1001 de seri 
Telejurnal

A I—------- socialiste
• Marile succese obținute de po
porul român pe calea socialismu
lui sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu • Spectacol 
literar-muzical-coregrafic

20.50 Seară de romanțe
21.10 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 22
21.50 Telejurnal

17.50
18,06
18.50
19,00 _______ _ .. , .
19,20 Timp al împlinirilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 ianuarie. In țară : Vreme In 
răcire, mai ales in jumătatea de nord 
a țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea precipitații locale, mal ales sub 
formă de lapoviță și ploaie tn Banat, 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea șl sub 
formă de ninsoare in celelalte regiuni.. 
Vint moderat, cu intensificări in nor
dul țării și zona de munte, unde ză
pada va fi pe alocuri viscolită. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mal coborite în depresiuni, Iar maxi
mele vor oscila intre minus 5 și plus 
5 grade. In sud, condiții de polei. Ceață 
slabă.

cinema
• Colosul din Rhodos (ambele 
serii) : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 17.
o Moarte pe Nil : PATRIA — 9; 
12,30: 16: 19. GRIVITA — 8.45;
11.30; 14.15; 17: 19.45. GLORIA — 
9: 11,45; 14.30: 17; 19.45.
• Copiii lui Sanchez : SCALA — 
9: 11: 13,15; 15.30; 17,45 : 20, CA
PITOL — 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 
20,15.
• Un polițist incomod î LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 
20,15. FESTIVAL — 9; 11.15: 13,30: 
15.45; 18: 20.15.

FAPTUL
DIVERS
Ca toți copiii

Profesorul Miluță Moga, di
rectorul Casei de copii școlari 
din municipiul Vaslui, ne-a ară
tat o emoționantă scrisoare pri
mită de la o familie de tehni
cieni ieșeni care trăiesc marea 
bucurie de a avea un copil de 
la... unitatea amintită. Aseme
nea scrisori, cu aceleași firești 
sentimente de dragoste au so
sit pe adresa Casei de copii din 
Vaslui și de la alți părinți feri
ciți, care vorbesc de copii infiați, 
ca de propriii lor copii, mlădițe 
care cresc, se inalță copăcel, să
nătoși și frumoși. Ca toti copiii.
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— Documentele Congresului al XII-lea al partidului 
cuprind o serie de măsuri de utilizare mai rațională 
și de recuperare și refolosire eficientă a tuturor re
surselor materiale, inclusiv a ambalajelor ; bunăoară, 
se prevede ca în anul 1985, prin activitatea de recupe
rare, să se asigure aproape 90 la sută din necesarul 
de ambalaje din sticlă și circa 95 Ia sută Ia cele din 
lemn. în acest sens, ideea de bază de la care pornesc 
noile reglementări este ca ambalarea mărfurilor să se 
facă in funcție de specificul fiecărei categorii de marfă, 
limitindu-se la strictul necesar consumul de ambalaje 
și materiale de ambalare, în condiții în care să se 
asigure păstrarea calității, integritatea și conservarea 
,produselor pe întregul parcurs de la producător la con
sumator. Astfel, sint avute în vedere aplicarea teh
nologiilor moderne de transport și de manipulare, 
eliminarea materialelor scumpe și deficitare, redu
cerea ..cheltuielilor de circulație. Elementele noi cuprinse 
in actuala reglementare au scopul de a institui. în 
toate unitățile socialiste, un înalt spirit gospodăresc în 
utilizarea ambalajelor și de a antrena în această ac
țiune toți oamenii muncii, toti cetățenii. Pentru a asi
gura utilizarea intensivă și prelungirea vieții ambala
jelor în circulație, pentru .fiecare tio de ambalaj, care 
se întrebuințează repetat, se vor stabili durate normate 
de serviciu in funcție de viteza anuală de rotație a 
acestuia, de specificul mărfii, de condițiile de manipu
lare, conservare și transport, precum și de materialele 
din care este confecționat ambalajul.

— Decretul prevede că cetățenii care cumpără mărfuri 
ambalate în sticle și borcane din unitățile de desfacere 
cu amănuntul vor plăti numai contravaloarea mărfii 
dacă predau unității ambalaje goale. în cazul în care . 
cumpărătorul nu predă ambalajul de înlocuire, va plăti 
contravaloarea acestuia, stabilită potrivit legii, care se 
consideră garanție. Orice unitate comercială de profil 
are obligația să cumpere de la populație sticle și bor
cane la schimb, contra marfă sau numerar.

— Sarcinile de preluare de Ia populație a ambala
jelor sint obligații de serviciu pentru personalul din 
unitățile comerciale și sint luate în considerare la sta
bilirea normelor de muncă pentru acest personal. De 
asemenea, unitățile comerciale au îndatorirea, expres 
prevăzută in decret, de a asigura condițiile necesare 
primirii și expedierii . operative a tuturor ambalajelor 
primite de la populație. Potrivit decretului, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de Ia 3099 lei 
la 4 000 Iei încălcarea obligațiilor ce revin unităților 
socialiste cu privire Ia preluarea ambalajelor goale.

Oile care și-au 
pierdut ciobanii

Pe amândoi îi cheamă Ion. 
Urnii e Ion Tițirigă, altul Ion Uță. 
Amindoi sînt ciobani la o fer
mă a I.A.S. Măldărești, județul 
Vilcea. Amindoi stăteau deunăzi 
la taifas. Și atît de „cufundați" 
erau in convorbirea lor despre 
iarnă și primăvară, vară și 
toamnă, și iar despre iarnă, incit 
n-au observat că oile au în
ceput s-o ia razna. Una dintre 
ele, mai ...curajoasă", s-a năpus
tit intr-o prăpastie, fiind urmată 
de alte surate. Pină s-au dumi
rit alde Tițirigă și Uță cum de
vine cazul, turma fermei se 
împuținase cu 48 de oi. Și după 
ce au făcut-o de oaie, cei doi 
ciobani fluieră acum a pagubă.

Ploieștenii 
| și căciulile

— Vă rugăm să concretizați această idee.
— Ce obligații revin unităților socialiste și forurilor 

de resort ale acestora pentru gospodărirea judicioasă a 
ambalajelor ?
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— Să mă opresc la un exemplu ipotetic : pină 
acum, o ladă pentru transportul lichidelor îmbuteliate, 
din cauza manipulărilor și depozitării neglijente, se de
grada după numai un an, în care efectua doar 5—6 
circuite, apoi se recurgea adesea la casare — lucru 
favorizat de existența unor stocuri mari de asemenea 
ambalaje; în noile condiții, dacă, de pildă, se va stabili 
că ambalajul respectiv va trebui să aibă o durată de ser
viciu mai mare, in care să efectueze circa 80 de circuite, 
în cadrul unui stoc strict dimensionat, deținătorul va 
fi stimulat să prelungească perioada de folosire a aces-, 
tuia. Mai mult decît atît, unitățile socialiste dețină
toare, chiar după îndeplinirea duratei normate de ser
viciu, sînt obligate să repare și să folosească in continua
re ambalajele, economiile obținute pe această cale 
constituind un criteriu de premiere a personalului 
muncitor respectiv. De asemenea, în scopul prelungirii 
vieții ambalajelor vor fi luate și o serie de alte măsuri 
vizind îmbunătățirea constructivă a ambalajelor, per
fecționării activității de reparare și recondiționare. a. 
acestora, optimizarea sistemelor de manipulare,' ti'âns-

— Din decret. rezultă obligația ministerelor, celor
lalte organe centrale sau locale și unităților socialiste de 
a adopta măsuri în vederea extinderii tipurilor eficiente 
de ambalaje, folosirii de noi materiale și tipuri de am
balaje, cu consumuri specifice reduse, utilizării de teh
nologii de mare randament pentru ambalarea, manipu
larea, transportul și conservarea produselor, răspunzînd 
nemijlocit de înfăptuirea acestor măsuri. Trebuie reți
nut, în concluzie, că activitatea de utilizare, circulație, 
întreținere și reparare a ambalajelor are o mare însem
nătate economică ; de aceea, este o datorie de cea mai 
mare importanță pentru unitățile socialiste, forurile de 
resort ale acestora, pentru toți cei1 care, într-un fel 
sau altul, răspund de utilizarea și circulația ambalaje
lor, pentru toți cetățenii să gospodărească cu cea mai 
mare exigență, cu maximă economicitate ambalajele — 
resursă materială importantă , a economiei naționale.

Convorbire realizată de' " 
Cornelia CÂRLAN
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TURNEUL DE CALIFICARE OLIMPICĂ LA VOLEI

Printre jucătorii români, 
înaintea meciurilor finale...

verse și pe contracararea atacului 
brazilian cu pase scurte.

Pentru băieți, ziua de vineri a fost 
o zi de pauză. S-au deplasat la 
Sofia, unde se. joacă, meciurile finale, 
au făcut un antrenament, s-au odih
nit. Și au scris ilustrate pentru cei 
dragi din țară. A fost singura zi în 
care și-au permis să-și mai concen
treze gîndurile și asupra altei preo
cupări decît pregătirea unui meci și 
încadrarea totală în atmosfera aces
tuia. îmbucurător este faptul că 
nimeni nu a ieșit total din tensiunea 
de concurs și nu a căzut în greșeala 
de a considera echipa deja califi
cată, cu toate că 
comentariile din

Ziua de joi — care să sperăm că 
va însemna începutul unei noi și 
puternice afirmări a voleiului româ
nesc — am încheiat-o tîrziu după 
cumpăna nopții. La Pernik, băieții 
au avut nevoie de timp pentru a se 
elibera de starea psihică specială 
creată de victoriile in serie și de 
cîștigarea grupei preliminare 
nici o înfrîngere (de două ori 3—0 
și de două ori 3—1 în fața ’ 
echipe care reprezintă valori în vo
leiul mondial). La Pazardjik, fetele 
nu mai puteau ieși din euforia 
spectaculoasei și, pentru multi, ne
așteptatei lor calificări la oliftipiadă.

Noi, ziariștii, după ce ne-am trans
mis in tară corespondentele, ne-am 
așezat în fata mi
cului ecran. La 
ore tîrzii. televi
ziunea bulgară 
ne-a oferit în 
întregime primul 
din întîlnirea 
nia—Brazilia, încheiată cu 3—0 și cu 
calificarea învingătoarelor. La sfîrșit 
— pe fundalul reprezentînd fetele 
noastre, care se îmbrățișau — în 
prim plan s-a transmis un interviu 
de 15 minute cu antrenorul român 
Nicolae Roibescu, care spunea că 
este fericit, că victoria nu se dato- 
rește unor personalități, ci Echipei 
(care de vreun an de zile se pregă
tește cu o dăruire exemplară), că, 
desigur, la olimpiadă, va fi mult mai 
greu, dar se vor intensifica antrena
mentele, tocmai pentru a nu merge 
acolo fără șanse. Solicitat să explice 
acel mic „miracol" brazilian (3—1 
cu Bulgaria, 3—2 cu R.P.D. Co
reeană) și „secretul" victoriei româ
nești cu 3—0 asupra acestei inimoase 
echipe, antrenorul nostru a răspuns 
cam așa : Reprezentativa feminină a 
Braziliei, care a progresat mult in 
ultimii ani. beneficiază de jucătoare 
cu calități fizice deosebite. Ea s-a 
pregătit special pentru acest turneu 
de calificare, venind în Europa cu 
o lună de zile înainte. A stat o sâp- 
tămină și în România, timp în care 
a jucat două partide (echipa noastră 
a învins cu 3—0 în ambele). Aici, Ia 

de tehnicieni 
in ședința de 
pe anihilarea 
principale ad-

fără
unor

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

și ultimul set 
feminină Româ-

Pazardjik, colectivul 
români a pus accent, 
pregătire a meciului, 
celor două trăgătoare

pronosticurile și 
presa bulgară o 
consideră „favo
rita numărul 1“ și 
„cea mai reduta
bilă" din ' toate 
participantele la 

turneul de calificare. Conducăto
rul delegației — Marin Petrescu, 
secretar responsabil al Federației 
române de volei — antrenorii și 
cei 12 voleibaliști au avut o dis
cuție amănunțită cu privire la mo
dul în care să ■ fie abordată proxima 
partidă. Doctorul Petru Bendiu a 
făcut un control medical amănunțit 
fiecăruia. S-a îngrijit în mod deose
bit de Pop și Chifu, care prezentau 
mici probleme din acest punct de 
vedere — astfel îneît tot lotul va fi 
perfect valid și' în bună stare 
luptă sportivă la ora meciului.

Primul meci, aici, la finalele de 
Sofia,. îl susținem sîmbătă seara 
compania formației S.U.A. (1—3 
Bulgaria, 3—0 cu R.D. Germană. 
3—1 cu’ Mexicul și 3—0 cu Canada 
in meciurile din grupa preliminară). 
In continuare joacă Bulgaria — 
Coreea de Sud, un meci de impor
tanță capitală pentru ambele echipe. 
Evident, băieții noștri au, prima 
șansă în fața americanilor, pe care 
i-au învins cu 3—0 săptămîna trecută 
la Pernik, Intr-o întîlnire de verifi
care. Dar cum nici un meci nu este 
dinainte jucat, nimeni nu zice hop 
înainte de a sări. Deci, pe mîine — 
sperăm la vestea calificării, care ar 
fi asigurată la un scor de 3—0 pen
tru noi.

de

la 
în 
cu

Gheorțjhe MITRO1

Ce mai faci Nadia?
Foarte bine! Mă antrenez zilnic, 
intens și cu multă plăcere I

La Deva, în sala de sport unde se 
antrenează lotul reprezentativ femi
nin al Romanței, lunea trecută a fost 
o zi de bucuri^ pentru gimnaste, an
trenori și tehnicieni. în mijlocul ro
iului de fete in treninguri, se afla 
Nadia Comăneci, și ea in echipament 
de lucru, sosită la primul antrena
ment de sală din acest an. Colegele 
de echipă glorioasă — Emilia Eberle 
și Dumitrița Turner, Melitta . Riihn, 
Marilena Vlădărâu și Rodica Dunca 
— p îmbrățișeazăcelelalte mai mici, 
unele proaspăt sosite la lot, privesc’ 
intimidate parcă la marea noastră 
campioană. Iată însă că antreiiorii 
formației României, soții Marta și 
Bela Karoli, anunță cu glas tare în
ceperea ședinței de pregătire. Gim
nastele se îndreptă în pas alergător 
spre diferitele aparate pentru „încăl
zirea" de rigoare, în timp ce Nadia 
rămîne în apropierea antrenorilor ; 
va executa un program special sub 
supravegherea lor directă.

— Maestre Bela Karoli, cum
prezintă Nadia, acum, la reînceperea 
antrenamentelor ?

— Vindecată complet și aptă pen
tru efort deplin. A trecut cu brio 
prin circuitul medical obligatoriu pen
tru lotul reprezentativ, în rînd cu 
toate celelalte gimnaste, ceea ce do
vedește că ■ perioada de relaxare_pe 
care i-am acordat-o a fost utilă, 
altfel, indicațiile pentru această 
rioadă erau in sensul a ceea, ce 
mim „refacere activă", fapt care 
plică datele funcționale bune înre
gistrate cu ocazia circuitului medical 
amintit. Consider că începînd de as
tăzi și pină la 30 ianuarie, adică a- 
proximativ nouă zile, ii vor fi su-

se

De- 
pe- 
nu-, 
ex-

ficiente Nadiei spre a se integra in 
programul general al formației noas
tre, fără restante pe nici un plan.

— Nadia, mai simți vreo durere 
la mină ?

— Nu mă mai jenează locul in
ciziei, incă din decembrie, cind am 
părăsit spitalul. între timp am fost 
la munte și am schiat în fiecare zi, 
o mare plăcere de-a mea. Pe schiuri 
mi-am recăpătat forma fizică si buna 
dispoziție. Sînt gata acum de lucru 
pentru readaptarea la aparate. Nici 
nu mă mai uit la cicatrice.

— Cum te-au primit colegele ?
— Bine.
— Dar : antrenorii Marta și Bela 

Karoli ?
— Bine. Și mi-au explicat planul 

de antrenament.
— Nu ești prea vorbăreață, Nadia...
— La mine, tăcerea a fost tot

deauna de aur.
— Ce să transmit numeroșilor prie

teni pe care îi ai în toate părțile 
țării ?

— Să aibă încredere în Nadia Co
măneci. în , echipa noastră, 
campioană mondială. în 
noștri.

Ieri seară telefonăm 
acasă la Nadia Comăneci.

— Ce mai faci Nadia ? Cum 
antrenamentele după primele 
zile ? Bine ?

— Nu bine, ci foarte bine ! 
crez cu multă plăcere, iar graficul 
de pregătire l-am îndeplinit in fie
care dintre momentele lui.

— îți dorim succes deplin. Nadia.

care este 
antrenorii

la Deva,

merg 
cinci

Lu-

Valeriu MIRONESCU

LA POIANA BRAȘOV

Concursul internațional de biatlon „Cupa Carpați“
în Poiana mică a Brașovului a 

început vineri concursul internațio
nal de biatlon dotat cu „Cupa Car- 
pați", la care participă sportivi din 
șapte țări. în proba de 20 km, re
zervată seniorilor, victoria a revenit 
cehoslovacului Miroslav Savis cu 
timpul de lh 17’38” (două minute pe
nalizare), urmat de Gh. Girniță

(România) — lh 19’26” (6 minute pe
nalizare) și Aleksandr Kolev 
(U.R.S.S.) cu lh 20’35” (15 minute 
penalizare). La juniori, pe un tra
seu în lungime de 16 km, a termi
nat victorios Simon Marton (Româ
nia), cronometrat cu timpul de lh 
06’7”. întrecerile continuă astăzi cu 
proba de 10 km.

Chemarea primăverii : VICTO
RIA — 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20. 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18:
20.15.
• Julia : CINEMA STUDIO — 10: 

’ 12,30: 15; 17,30; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine
VORIT — ’ " ----- "
20.15.
• NU pot
MURA —
17,45: 20.
• Cine mă strigă ?: FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15,
TOMIS — 9: 11; 13,15: 15.30: 17,45: 
20. MODERN — 9: 11,15 ’ ’
15.45; 18; 20,15.
• Safari Express
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 
CELSIOR — 9; 11.15: 13.30;

FA-
9: 11,15: 13,30: 15,45: 18:

trăi fără lăutari : FLA- 
9; 11: 13.15: 15.30;

13,30

BUCUREȘTI
20. EX- 

15,45;

18; 20,15, AURORA — 9: 11.15; 
13,30; 15,45: 18: 20.
• Explozia : CENTRAL — 10; 12: 
14; 16; 18; 20.
• Popeye marinarul : DOINA — 
9.15; 11 : 12.45: 14.30; 16.15.
a Doamna cu cățelul : DOINA — 
18: 20, COSMOS - 15.30: 17.30;
19,30.
• Un suris tn plină vară : TIM
PURI NOI — ’ -----
• Omul care
— 16: 18; 20,
17,15; 19.30.
• Hoțul din
— 11.30; 13,30; ___  _ ... ...
• Acei oameni minunați cu apa
ratul de filmat : DRUMUL SĂRII
— 16; 18: 20.
■ Călărețul cu eșarfă albă : FE
RENTARI — 15.30; 17.30: 19,30.

15: 17.15; 19.30.
ne trebuie : LIRA

COTROCENI — 15:

Bagdad : BUZESTI
15,30; 17.30: 19.30.

• Răzbunarea panterei roz : DA
CIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18 : 20, 
ARTA — 9; 11,15: 13.30: 15.45:
18; 20.
• Nici o dovadă pentru crimă :
GIULEȘTI — 9: 11; 13.15; 15.30;
17,45: 20.
• Piedone Africanul : BUCEGI — 
15: 17,30. 20. MUNCA — 9.15: 11,45: 
15; 17.30 : 20.
• întoarcerea fiului : PACEA — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Omul Vineri : FLOREASCA — 
9; 11; 13: 15.30: 17.45; 20.
• Cinci seri : VIITORUL — 15,30; 
17.45: 20.
• Marea neliniște : MIORIȚA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.
• Comedie de modă veche : 
POPULAR — 15.30: 17.30; 19,30.

• Intilnire la sfîrșitul ternii : 
FLACARA — 18; 20.
• Speranța : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Moartea ultimului golan 
— 15; O scrisoare pierdută — 
19,30; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 15.30; Monolog cu fața 
la perete — 19.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.

În. cîteva rînduri
• La Puebla, în prezența a peste 

30 000 de spectatori, s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical de fotbal 
dintre selecționatele Mexicului și Ce
hoslovaciei, încheiat cu scorul de 3—2 
(1—1) în favoarea oaspeților.

Golurile au fost marcate de Werner 
(2), Svoboda, respectiv Lira și Gon
zalez.

în primul joc, desfășurat cu o zi 
în urmă la Leon, echipa mexicană 
cîștigase cu scorul de 1—0.
• In orașul columbian Caii a în

ceput turneul preolimpic sud-ameri- 
can de fotbal pentru calificarea la 
Olimpiada de la Moscova.

în primele două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Brazilia — Venezuela 2—1 (1—0); 
Chile — Bolivia 2—0 (2—0).
• La Bruxelles, într-un meci pen

tru preliminariile competiției inter
naționale de fotbal (juniori) „Tur
neul U.E.F.A.", selecționata Franței a 
învins cu scorul de 3—2 (1—0) for
mația Belgiei.
• Proba individuală masculină a 

campionatelor europene de patinaj 
artistic, competiție ce se desfășoară 
în aceste zile la „Scandinavium Sta
dium" din orașul suedez Gbteborg, a 
fost ciștigată de sportivul englez Ro
bin Cousins, cu un total de 188,70 
puncte, urmat de 
(R.D. Germană) — 
Vladimir Kovalev 
185,04 puncte.

în vîrstă de 22 de 
Bristol, Robert 
pentru prima oară titlul de campion 
al Europei.

în proba de dansuri, după executa
rea figurilor impuse și a programului 
„scurt", conduce cuplul sovietic Na
talia Liniciuk — Ghenadi Karpono- 
sov, cu 100,60 puncte.

Jan Hoffmann
186,36 puncte și 

(U.R.Ș.S.) -
ani. originar din 

Cousins cucerește

• Finala campionatului europen 
de tenis pe teren acoperit (grupa A) 
se va disputa între echipele Cehoslo
vaciei și Ungariei, ciștigătoare*le celor 
două serii preliminare. în ultimele 
întilniri din cadrul seriilor, selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut pe te
ren propriu cu 3—0 formația R. F. 
Germania, iar reprezentativa Unga
riei a ciștigat cu 2—1 meciul susținut 
în deplasare cu echipa Franței.

• A luat sfîrșit cea de-a 48-a e- 
diție a raliului automobilistic de la 
Monte' Carlo. Victoria a revenit pi
lotului vest-german Walter ‘Rohrl pe 
Fiat 131 Abarth. El a fost urmat în 
clasament de francezul Bernard Dar- 
niche — Lancia Stratos și Bjorh Wal- 
degaard (Suedia) — Fiat 131 Abarth.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 15: Față tn 
față cu lumea — 19,30: (sala Gră
dina Icoanei) : Cum șe numeau 
cei patru Beatles — 15; Tineri că
sătoriți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15: Se ridică ceața — 20.
• Teatrul Foarte Mic : Tara lu
mii — 20.
o Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.30.
• Teatrul Glulești (sala Majes
tic) : Totul in grădină — 
(sala Glulești) : Haina cu 
fețe — 19.30.
a Teatrul „Nottara" (sala 
gheru) : Idloata — 15: Jocul 
și al morții — 19.30: (sala Studio): 
Inele, cercei, beteală

19.30: 
două

Ma- 
vieții

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy - 19.30: (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19.30.
• Ansamblul
română" ____
citai folcloric studio
• Teatrul „Ion 
cea ipocrizie a
— 19.30.
• Teatrul „Ion _______
șir-te mărgărite — 9.30:
năzdrăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : 
Quljote — 10.
• Circul București : Vivat
— 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19.30.

artistic „Rapsodia 
(sala Studio) : Microre- 
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Vasllescu" : Dul- 
bărbatului matur

Creangă" : In-
Sfîrlă

Don

circul!

Un ploieștean ne-a sesizat că 
în urbea lui n-a găsit nicăieri 
să-și cumpere o căciulă : „nea
gră sau brumărie, cum o fi, nu
mai căciulă să fie !“.

I pe urmele sesizării, 
corespondentul ..Scînteii" pen
tru județul Prahova, Constantin 
Căpraru, a constatat că doar pe 
ici, pe colo se mai află cite o 
șapcă de blană sintetică, dar 
care șapcă ori e cit un cuib de 
rindunică, adică mică-mică, ori 
mare-mare cit o baniță. A tele
fonat la I.C.R.T.I. Ploiești si a 
întrebat dacă există 
depozit. I s-a spus 
vreo 2 500 de căciuli, 
200 brumării foarte 
dar nepuse in vinzare. Explica
ția ? Ascultați : respectivele bru
mării ' au plecat de. la Timișoara 
cu factura 20874 din 24 decem
brie anul trecut, dar la Ploiești 
au sosit 5 căciuli lipsă. Din acest 
Motiv "se așteaptă să' Vină dele-

Imai căciul
Mergincl 

corespondi

I
I
I
I
I

I
I
I
I

căciuli in 
că există 
plus vreo 
frumoase,

I
I
I

| ’ gatul’de la Timișoara'să vadă șt I
I £ Vorbă e : o veni’pînă la 

măvafă ?
pri' I

1
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Nani-nani" 
în mijlocul 
drumului

Simțind că picioarele, împle
ticite, nu-l mai ascultă, că ză
pada devenise tot mai alunecoa
să, iar echilibrul lui tot mai 
precar, Dumitru Bucătarii s-a 
culcat in mijlocul drumului. 
Cițiva cetgteni l-au ridicat co-\ 
păcel și,, tiriș-grăpiș, l-au dus, 
pină in stafia (le autobuz. După: 
o vreme, „cetățeanul turmentat", 
s-a culcat iar în mijlocul drumu
lui. Fiind seară și ceată deasă, 
șoferul Florea Cozeriei de pe 
autobuzul 31—BT—103, care cir
cula pe raza comunei Sântă 
Mare — Botoșani, nu l-a obser
vat și l-a accidentat. Cind s-a 
trezit la spital. Bucătaru s-a mi
rat el însuși că a scăpat .— ca 
prin minune — cu viață.

Am aflat că petrecania l-a 
speriat intr-atita, incit s-a jurat 
că altă dată n-o să mai confun
de drumul cu patul si zăpada cu 
plapuma. Cu o condiție : maț 
intîi să se lecuiască de băutu
ră fără măsură.

• • • I
I
I
I
I
I
I

I
I

la dinții, neamule
Numele și prenumele : Con

stantin Gavrilă.
Domiciliul : comuna Ghioroiu, 

județul Vîlcea.
Profesia : mecanic.
Starea sănătății : bună, foarte 

bună-
Locul de muncă : nicăieri. 
întrebare : din ce trăiește ? 
Răspuns : din... dinți.
Nu e de ris !1 In loc să-și 

vadă de meseria lui de mecanic, 
s-a apucat să meșterească... dinți, 
Și cum a găsit destui... știrbi și 
amatori de chilipir, le-a oferit, 
odată cu dinții, sfaturile de ri
goare, cum să-i folosească ■ la 
mestecat, că unul era gata-qata 
să se înece cu o plombă impro
vizată. Surprins de miliție în 
plin exercițiu stomatologic. Ga
vrila a rămas ca la... dentist.

| Și florile 
I s-au ofilit...
I După cum ne asigură C. Ban

ta. președintele Judecătoriei Tg.
I Jiu, un anume Ion Rău, din Bu- 

dieni-Gorj, nu prea vrea să fie... 
bun. indrăgostindu-se, subit, de...

I flori.
Vă . veți întreba, desigur : Și 

ce e rău in faptul că... Rău iu
bește florile ? Nimic n-ar fi fost 

Irău. dacă Rău și le-ar fi procu
rat pe căi de toți știute, adică 
firești, cinstite, florile dorite. 

IRău insă a înșfăcat o vază cu 
flori dintr-o expoziție si a 
rupt-o la sănătoasa. A fost con- 

I damnat la închisoare.
Si iar poate că unii se vor în

treba : „Chiar așa, pentru o 
floare să facă închisoare 1“ 

IFace, pentru că. înainte de asta, 
mai fusese o dată prins cu furti
șaguri și a fost iertat. Dar cum 

. ulciorul nu merge de două ori 
. la apă... Să sperăm că. în sfîrșit, 

I Rău va deveni un om bun.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L_

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenți' „Scînteii
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, poporului coreean și al 
meu personal, vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 
62-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura multă sănătate și fericire, succese 
și mai mari în activitatea dumneavoastră de inaltă răspundere îndreptată spre 
transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, înflorirea Republicii Socialiste România și fericirea 
poporului român.

îmi exprim încrederea că și in viitor relațiile de prietenie și colaborare 
dintre' cele două partide, țări și popoare ale noastre se vor dezvolta și 
extinde continuu, pe baza principiilor deplinei egalități și autonomii.

KIM IR SEN
Secretar general

al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene,
Cu fericita ocazie a celebrării zilei de naștere a Excelenței Voastre, îmi 

face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele meu-și al poporului egip
tean, felicitări din inimă, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre aprecierea po
porului egiptean pentru atitudinea dumneavoastră pozitivă în promovarea 
cauzei unei păci juste și durabile in zona Orientului Mijlociu.

Rog Excelenta Voastră să accepte urările mele cele mai bune de fericire 
personală, de progres și bunăstare poporului român prieten.

Cu cea măi înaltă apreciere și considerație,

MOHAMED ANWAR EL SADAT
Președintele Republicii Arabe Egipt

Ilustrare a prețuirii și interesului de care se bucură 
pe plan internațional opera președintelui României, 
în R. P. Chineză a apărut primul volum din ciclul: 

„CEAUȘESCU-OPERE ALESE"

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fericitul eveniment al celei de-a 62-a aniversări a zilei de naștere a Exce
lenței Voastre ne oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă exprima cele mai 
calde felicitări și urările cele mai sincere de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate, mereu crescindă pentru poporul român.

Folosim această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre expresia înal
tei noastre considerațiuni. * ‘

HASSAN al ll-lea
Regele Marocului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mă folosesc de fericita ocazie a aniversării zilei de naștere a Excelentei 
Voastre pentru a vă adresa felicitări din inimă, împreună cu cele mai bune 
urări'de sănătate, fericire și bunăstare.

Cu cea mai înaltă apreciere și considerație,

MOHAMED HUSNI MUBARAK
Vicepreședinte 

al Republicii Arabe Egipt

BEIJING 25 (Agerpres). - In ajunul aniversării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, în R. P. Chineză 
a apărut primul volum din ciclul : „CEAUȘESCU - OPERE ALESE".

Remarcabil eveniment politico-editorial, ciclul de „Opere alese" 
se înscrie ca un fapt cu ample rezonanțe pe linia intensificării schim
bului de experiență între P.C.R. și P.C.C., al aprofundării cunoașterii 
reciproce, al cultivării sentimentelor de prietenie și stimă între poporul 
român și poporul chinez.

Ciclul, ce urmează a fi tipărit în cursul acestui an la „Editura 
Poporului'1 din Beijing - principala editură politică din R. P. Chineză 
— este format din trei volume, care vor include rapoarte, expuneri, 
cuvîntări și articole ale tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite și publi
cate între anii 1965 și 1979,

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

Excelenței Sale Sir ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA
Sărbătoarea națională a Australiei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă trans

mite cordiale felicitări, iar poporului australian sincere urări de prosperi
tate si pace.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-australiene, con
lucrarea. dintre tarile noastre pe plan politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii, vor cunoaște o dezvoltare tot mai dinamică, in 
interesul popoarelor noastre, al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

traliei. tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
ministru al guvernului, a trimis o te
legramă primului ministru Malcolm

Fraser, prin care îi adresează, în nu- 
meie guvernului și al său personal, 
sincere felicitări, urări de sănătate și 
fericire.

Australia, insula-con- 
tinent scăldată de ape
le a două oceane, In
dian și Pacific, aniver
sează, astăzi. Ziua sa 
națională. Acum 192 de 
ani, cei dinții coloni 
veniți din insulele bri
tanice au descins pe 
pămintul îndepărtatei 
„lumi noi“ de la anti
pozi. De atunci, istoria 
Australiei a parcurs 
felurite etape, pentru 
ca această imensă țară, 
cu o suprafață de pes
te 7,6 milioane kmp, 
să ajungă. în zilele 
noastre, printre statele 
de pe mapamond cu 
un nivel avansat de 
dezvoltare.

Dacă in peisajul 
economiei australiene, 
un loc de seamă re
vine in continuare 
agriculturii și creșterii 
vitelor — Australia si- 
tuindu-se in primele 
rinduri ale ierarhiei 
producătorilor agroali- 
mentari mondiali — 
deceniile din urmă 
au adus și afirma
rea impetuoasă a in
dustriei (în special si
derurgia, metalurgia 
și petrochimia). Aceas

ta constituie urmarea 
firească a descoperirii 
unor vaste zăcăminte 
de bauxită, mângan, 
cupru, fier, cărbune, 
metale prețioase, aces
tora adăugindu-li-se 
însemnate resurse de 
gaze naturale și țiței 
și, mai recent, de ura
niu. Deși dispune de 
uri însemnat potențial 
energetic, Australia 
are în vedere, totoda
tă, măsuri de conser
vare a energiei și ra
ționalizare a consumu
lui ' și, în paralel, 
identificarea și pune
rea in valoare de noi 
surse, preconizîndu-se, 
între altele, ca soarele 
să satisfacă, în per
spectiva . următoarelor 
două decenii, 20 la 
sută din nevoile țării. 
' Se cuvine subliniat, 
pe de altă parte, că în 
cadrul preocupărilor, 
mai ales din ultimii 
ani, pe linia afirmării 
crescînde a propriei 
identități, a sporit gri
ja pentru valorificarea 
în beneficiul propriu a 
bogățiilor naționale, 
concomitent cu tendin
ța spre amplificarea și

diversificarea relații
lor comerciale exter
ne, acordindu-se im
portantă extinderii 
schimburilor cu țările 
in curs de dezvoltare 
din bazinul celor două 
oceane înconjurătoare, 
ca și cu țările socia
liste. în genere, in 
sprijinul înțelegerii și 
conlucrării intre po
poare.

întemeiate pe stimă 
și respect repiproc, re
lațiile de cooperare 
dintre România și 
Australia cunosc un 
curs ascendent. Mul
tiplicarea- contactelor 
la diferite niveluri, a- 
cordurile și înțelegeri
le încheiate, colabora
rea tot mai rodnică în 
multiple domenii, con
tribuie la apropierea 
între cele două state și 
popoare, reprezintă o 
bază trainică în ve
derea unei dezvoltări 
și mai largi a raportu
rilor româno-austra
liene, în interesul re
ciproc, al cauzei stabi
lității și păcii în lume.

D. O.

COMITETULUI CENTRAL AL FRONTULUI
DEMOCRATIC PENTRU REUNIFICAREA 
PATRIEI DIN REPUBLICA POPULARĂ 

DEMOCRATĂ COREEANĂ
PHENIAN

Stimați tovarăși,
Exprimind sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român 

față de poporul frate coreean, Consiliul' Național al Frontului Democrației 
și Unității' Socialiste din Republica Socialistă România salută cu căldură 
noile propuneri ale Republici; Populare Democrate Coreene privind reunifica- 
rea pașnică și independentă a patriei, concretizate in scrisorile adresate 
autorităților și personalităților politice din Coreea de Sud.

Noua inițiativă a Republicii Populare Democrate Coreene reprezintă încă 
o vie și puternică ilustrare a eforturilor stăruitoare ale Partidului Muncii 
din Coreea, Guvernului R. P. D. Coreene, sub conducerea tovarășului Kim 
Ir Sen, consacrate înfăptuirii mărețului ideal de unitate al națiunii coreene, 
încă o manifestare a hotărîrii ferme de a rezolva problema reunificării 
Coreei pe calea tratativelor, a dialogului politic între coreenii înșiși, fără nici 
un amestec străin.

în actualul context internațional, cînd soluționarea problemelor complexe 
solicită mai mult ca oricînd soluții politice, pașnice, noua inițiativă a 
R. P. D. Coreene — pătrunsă de un profund umanism și responsabilitate față 
de națiunea coreeană, de cauza păcii și securității în Asia și în lume — 
dobîndește o importanță deosebită.

Poporul român, care militează, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul general al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru respectarea neabătută a dreptului, sacru 
al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, a sprijinit întotdeauna în 
mod ferm cauza dreaptă a poporului coreean, lupta sa pentru restabilirea 
unității patriei.

Dind o inaltă apreciere noii inițiative a Republicii Populare Democrate 
Coreene, vă asigurăm de simpatia și solidaritatea militantă a întregului popor 
român și vă dorim noi și mari succese în înfăptuirea cît mai grabnică a 
marelui deziderat național al poporului coreean, de a trăi într-o patrie unită, 
democratică, liberă și înfloritoare.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMĂNIA SB

ȘEDINȚA COMISIEI ELECTORALE 
CENTRALE

Comisia Electorală Centrală, întru
nită în prima ședință de lucru în 
ziua de 25 ianuarie 1980, a stabilit 
măsurile ce urmează a fi luate pen
tru îndeplinirea atribuțiilor ce ii

revin din Legea electorală in legă
tură cu desfășurarea alegerilor de 
deputați pentru. Marea Adunare Na
țională și consiliile populare, care vor 
avea loc la 9 martie 1980.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII INDIA

Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
NEW DELHI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
pace poporului indian prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă prietenie și colaborare, 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica India, se vor 
dezvolta și mai puternic in viitor, potrivit intereselor popoarelor român și 
iridian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdeț, a trimis o tele
gramă primului ministru Indira 
Gandhi, cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii India, prin care ii adre

sează, in numele guvernului român 
și al său personal, cele mai calde fe
licitări, precum și urări de sănătate, 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul indian.

Primul volum însumează lucrări 
din anii 1965—1968, începînd cu 
Raportul prezentat la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.; volumul 
al doilea va înmănunchea lucrări 
din anii 1968—1974, începînd cu 
Raportul la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., iar volumul al trei
lea va insera lucrări din anii 
1974—1979, începînd cu Raportul 
la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Primul volum al ciclului este 
editat în condiții grafice deosebite: 
pe supracoperta purpurie-iese în 
evidență, cu caractere aurii, ti
tlul „CEAUȘESCU — OPERE 
ALESE. 1965—1968“. Volumul se 
deschide cu portretul secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primul volum oferă cititorilor 
chinezi posibilitatea de a-și făuri 
o imagine concludentă asupra is
toriei poporului român, a luptei

sale revoluționare pentru eliberare 
națională și socială, pentru înfăp
tuirea revoluției socialiste și con
struirea socialismului, a politicii 
interne și externe a României, a 
succeselor obținute de oamenii 
muncii din patria noastră pe calea 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înain
tării spre comunism.

Debutând jcu Raportul C.C. al 
P.C.R. cu privire la. activita
tea partidului în perioada dintre 
Congresul al VIII-lea și Congresul 
al IX-lea ale Partidului Comunist 
Român, prezentat la 19 iulie 1965, 
volumul oferă cititorilor chinezi po
sibilitatea cunoașterii momentului 
istoric care a inaugurat cea mai 
dinamică și cea mai fertilă etapă 
din dezvoltarea României socialiste, 
etapă strîns legată de personalita
tea și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Răspunzînd interesului ce se ma
nifestă în China față de experiența 
României în construcția socialismu

lui, editorii au selecționat cuvîntări 
și expuneri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care definesc 
cuprinzător și exact. orientările și 
măsurile politice adoptate de partid 
în vederea perfecționării conducerii 
și planificării economiei naționale, 
creșterii industriei și agriculturii, 
îndrumării și organizării activității 
de cercetare științifică, dezvoltării 
învățămintului de cultură generală, 
profesional, tehnic și superior ele.

Cititorului chinez ii sînt prezen
tate, in același timp, consecvența 
și fermitatea cu care România pro
movează in raporturile internațio
nale principiile independentei na
ționale și suveranității de stat, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, avantajului reciproc, al 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi liber și stăpîn pe desti
nele sale. Este înfățișată, de ase
menea, angajarea responsabilă a 
României, alături de celelalte țări 
ale lumii, in soluționarea, în inte
resul popoarelor, a problemelor 
majore ale contemporaneității, in 
eforturile pentru dezarmare, destin
dere, securitate și colaborare, pen
tru reglementarea tuturor diferen
delor internaționale prin mijloace 
pașnice.

Publicarea în R.P. Chineză a ciclu
lui de „Opere alese" ale secretarului 
general al partidului reprezintă o 
nouă dovadă a stimei și prețuirii 
de care se bucură in lume Româ
nia și președintele său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Delhi, cel de-al trei
lea oraș ca mărime al 
Indiei după Calcutta și 
Bombay, este nu nu
mai capitala unei țări 
de străveche civiliza
ție, ci și un centru e- 
conomic care cunoaș
te o puternică dezvol
tare, cu o populație de 
aproape 6 milioane lo
cuitori. Alături de o- 
rașul vechi — fosta 
capitală a Marilor Mo
gul! — se înalță New 
Delhi, aglomerare mo
dernă ce se întinde ra
pid în toate direcțiile. 
Pretutindeni pot fi vă
zute noi construcții de 
locuințe, hoteluri, in
stituții de inv.ățămint 
și cultură, spitale, 
complexe industriale 
— grăitoare mărturie 
a eforturilor depuse 
de poporul indian pen
tru înflorirea tării sale 
in perioada care a tre
cut de la istoricul act 
al proclamării republi
cii — 26 ianuarie 1950.

într-adevăr, eveni
mentul petrecut acum 
trei decenii a deschis 
o pagină nouă în isto.- 
ria poporului indian, a 
cărui luptă curajoasă 
pentru existență liberă

și suverană fusese în
cununată' la 15 august 
1947 prin dobîndirea 
independenței de stat, 
în perioada care a tre
cut, înfățișarea. vechii 
Indii a cunoscut schim
bări radicale. S-au 
depus eforturi susți
nute pentru valorifica
rea în folosul propriu 
a marilor bogății na
turale, au luat un pu
ternic avînt învăță- 
mintul, știința și cul
tura.

în același timp însă, 
așa cum recunosc con
ducătorii tării, situația 
economică mai com
portă încă numeroase 
dificultăți, mai necesi
tă rezolvarea unor 
probleme. în acest 
context, noul guvern 
rezultat în urma re
centelor alegeri, care 
au consemnat succesul 
covirșitor al Partidu
lui Congresului de 
sub conducerea Indirei 
Gandhi, a anunțat re
luarea și amplificarea 
programului economic 
în 20 de puncte Inițiat 
în timpul mandatului 
guvernamental ante
rior al acesteia.

Deși se află la mari

distanțe geografice. 
România și India dez
voltă relații de traini
că prietenie și colabo
rare, care cunosc o 
continuă dezvoltare în 
cele mai .diverse do
menii — politic, eco
nomic. tehnico-științi
fic, cultural. La aceas
tă evoluție îmbucură
toare o contribuție ho- 
tăritoare au adus în- 
tilnirile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii indieni, la 
Delhi și București, di
alogul fructuos la cel 
mai înalt nivel găsin- 
du-și materializare în- 
tr-un șir de acorduri 
și înțelegeri care au 
dat un puternic impuls 
dezvoltării raporturi
lor bilaterale, ca și 
conlucrării pe tărîmul 
vieții internaționale, in 
vederea promovării te
lurilor generale ale 
păcii, independentei și 
progresului popoare
lor. a instaurării unei 
noi ordini economice, 
pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și 
mai bune.

N. 1.

Vizita delegației 
pentru [liberarea Saguiai
La invitația Consiliului Național al 

Frontului Democrației și. Unității So
cialiste, o delegație a Frontului 
Popular pentru Eliberarea Sagpiel El 
Hamra și Rio de Oro, condusă de 
Bachir Mustapha Sayed, secretar ge
neral adjunct, a făcut o vizită de 
prietenie in țara noastră, în perioada 
17—25 ianuarie a.c.

Oaspeții au avut întîlniri și con
vorbiri la Consiliul Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste 'cu o delegație condusă de to
varășa Tamara Dobrin, președinte e- 
xecutiv al Consiliului Național, pre
cum și, cu ministrul afacerilor ex
terne, tovarășul Ștefan Andrei.

Cu aceste prilejuri au avut loc un 
schimb de informații și de vederi in 
probleme de interes comun privind 
preocupările și activitatea celor două 
organizații.

Au fost, totodată, abordate proble
me ale situației internaționale actua
le privind lupta popoarelor pentru 
triumful idealurilor libertății și in
dependenței naționale, împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni de a-și a- 
lege lib.eră calea dezvoltării. în con
formitate cu interesele și aspirații
le sale legitime, pentru pace, secu
ritate și . înțelegere internațională, 
pentru construirea unei ■ lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră., S-a relevat că rezolvarea pro
blemelor complexe pe care' le cu
noaște comunitatea internațională 
rezidă în soluționarea politică și ne
gociată a acestora, în aplicarea re
zoluțiilor organizațiilor internațio
nale privind aceste probleme.

Lichidarea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, care împiedică 
libera folosire a independenței, ac
cesul popoarelor la autodeterminare, 
încetarea cursei înarmărilor și trece
rea la măsuri practice de dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nucleară, 
eliminarea subdezvoltării, a împăr-

Frontului Popular
El Hamra si Rio de Oro•

țirii lumii îh țări bogate și sărace și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale impun crearea de 
noi relații internaționale, echitabile, 
asigurarea participării active și egale 
a tuturor țărilor la viața internațio
nală, îndeosebi a celor mici și mij
locii, a statelor în curs de dezvoltare 
și nealiniate, care - pot și trebuie să-și 
spună tot mai ferm cuvîntul în pro
blemele care privesc politica de in
dependență națională, destindere și 
pace. Apare mai necesară ca oricînd 
unirea eforturilor și conlucrării po
poarelor, a forțelor progresiste, anti- 
imperialiste de pretutindeni în vede
rea împiedicării agravării climatului 
internațional, în lupta pentru lichi
darea politicii imperialiste de forță 
și dictat, de amestec în treburile in
terne și de încălcare a libertății șl 
independenței popoarelor, eliminarea 
ultimelor bastioane ale colonialismu
lui și dominației străine, respectarea 
principiului inviolabilității frontiere
lor, pentru promovarea unei politici 
de securitate internațională, de des
tindere, independență și pace.

★
Delegația a avut întîlniri pentru 

schimb de informații și de experiență 
la Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C., Consiliul județean Buzău al 
Frontului Democrației și Unității- So
cialiste, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Liga română de pri
etenie cu popoarele din Africa și 
Asia, Asociația de drept internațional 
și relații internaționale.

în cursul șederii în țara noastră, 
oaspeții au efectuat un program de 
vizite de documentare în Capitală și 
în județul Buzău, care a' cuprins uni
tăți economice din industrie și agri
cultură, instituții reprezentative din 
domeniile învățămîntului, culturii, 
sănătății și turismului.

Pe tot parcursul vizitei delegația a 
fost întîmpinată și salutată cu sen
timente de caldă prietenie.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-financiare 

în zilele de 22—25 ianuarie a avut 
loc Ia București ședința a 37-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru probleme valutar-financiare, la 
care au luat parte delegații din ță
rile membre ale C.A.E.R. și Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, precum și reprezentanți ai Băn
cii internaționale de colaborare eco
nomică și ai Băncii internaționale. de 
investiții.

Participanții la ședință au fost sa
lutați, in numele guvernului român, 
de tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului,, minis
trul finanțelor.

Comisia a examinat probleme va- 
lutar-finanqiare legate de realizarea 
prevederilor programului complex, 
saț-CirjiJd Cie-i' revin pentru. îndepli
nirea .hotărârilor ședinței a XXXIII-a . 
a Sesiunii Consiliului și ale Comite- 
tului Executiv ale C.A.E.R. și a'adop
tat măsuri pentru perfecționarea in 
continuare a activității sale. De ase
menea, Comisia a adoptat raportul 

: privind activitatea desfășurată in 
anul 1979, planul său de lucru pe 
1980—1981 și a examinat alte proble
me de interes reciproc.

Ședința, ș-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de lucru, in 
spiritul deplinei înțelegeri reciproce.

★
Cu prilejul lucrărilor ședinței, to

varășul Paul Niculescu, viceprim-mi- 
nlstru al guvernului, ministrul finan
țelor, a avut întîlniri de lucru cu 
miniștrii finanțelor din R.P. Bulgaria, 
R.D, Germană și R.P. Polonă. în ca
drul cărora au fost examinate pro
bleme de interes reciproc privind 
dezvoltarea colaborării bilaterale în 
domeniul relațiilor valutar-financiare.

Protocol economic între 
România și R.D. Germană

Vineri a fost semnat la București 
Protocolul privind schimburile de 
mărfuri dintre Republica Socialistă 
România, și Republica Democrată 
Germană pe anul 1980. Volumul li
vrărilor reciproce de mărfuri mar
chează o creștere față de anul pre
cedent. România va livra mașini- 
unelte, utilaj petrolier, utilaje meta
lurgice, motoare electrice, țransfor- 
matoare,. centrale telefonice, apara- 
taj de joasă și inaltă tensiune, utilaj 
energetic, tractoare, buldozere, auto
turisme, autobasculante, autotractoa
re, încărcătoare hidraulice, locomoti
ve diesel hidraulice, laminate din 
oțel, produse chimice, produse ale in
dustriei lemnului și bunuri de con
sum. La rindul său, Republica De
mocrată Germană va livra mașini- 
unelte, utilaj pentru industriile chi
mică, textilă și metalurgică, utilaje 
de ridicat și’ transportat, utilaje pen
tru construcții, aparate medicale și 
de laborator, aparate Zeiss, laminate 
din oțel, produse chimice si bunuri 
de consum.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, și din partea R.D. Germane 
de Gerhard Nitzschki, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

A fost de fată Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
ternă.

A participat Siegfried Bock, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Evoluția situației din Salvador
SAN SALVADOR 25 (Agerpres).— 

După 48 de ore de ciocniri violente 
de stradă între manifestanți, repre- 
zentind forțele rezistenței populare 
din Salvador, și elemente de dreap
ta sprijinite de bande reacționare 
paramilitare — incidente soldate cu 
16 morți și 71 de răniți — situația 
a revenit la normal, in capitala ță
rii reinstalîndu-se calmul. Junta Re
voluționară de Guvernămînt a dat 
publicității un comunicat in care se

precizează că grupările de extremă 
dreapta din țară se fac vinovate de 
izbucnirea incidentelor și ele poartă 
Întreaga responsabilitate pentru asa
sinatele comise în rindul forțelor de
mocratice salvadoriene. Documentul 
menționează, totodată, că prin ac
țiunea lor grupările de dreapta în
cearcă să submineze procesul de 
transformări democratice inițiat de 
autorități.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a. 
primit pe Abdul Hamid Sharaf, pri
mul ministru al Iordaniei.

CAIRO 25 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc convorbiri între minis-- 
trill egiptean al apărării șipal pro
ducției militare, Kamal Hassan Aii, 
și ministrul israelian al apărării, 
Ezer Weitzman. După cum informea-

ză agenția M.E.N., convorbirile au 
marcat încheierea primei faze a 
retragerii israeliene din Sinai, care 
expiră la 25 ianuarie, în conformitate 
cu data fixată de tratatul de pace 
dintre cele două țări. Agenția citată 
precizează 'căreia .ajuns la un acord 
privind instalarea de puncte de con
trol și de’patrule'in'zona-tampon din 
Sinai, pînă la retragerea definitivă a 
Israelului din această regiune.

Sub semnul dezvoltării continue 
a colaborării prietenești 

româno-egiptene

Cronica
La București a fost semnat vineri 

un Aide-Memoire româno-mozambi- 
can, în domeniul agriculturii, care, în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Samora Moises Machel, prevede 
acțiuni de cooperare în vederea rea
lizării programului de dezvoltare a 
agriculturii in diferite zone din Mo- 
zamblc.

Documentul a fost semnat de 
Adrian, Rogojeanu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare, și Joao Ferreira, secretar de 
stat in Ministerul Agriculturii din 
Mozambic.

z i le i
în timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții mozambicani au avut o în
trevedere cu Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, și au vizitat obiective agroin
dustriale.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
vineri după-amiază, o manifestare 
culturală dedicată Zilei naționale a 
Australiei.

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

(Agerpres)

r.p. ungară: Program 
de economisire a energiei

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Guvernul R.P. Ungare a stabilit sar
cinile legate de elaborarea unui pro
gram pe termen mediu de economi
sire a energiei.

Sarcina principală — arată agen
ția M.T.I. — constă în reducerea 
ritmurilor de creștere a consumului 
de energie — programul propunîn- 
du-și ca ritmul mediu anual de creș
tere a consumului de energie să nu 
depășească 3 la sută și, în acest ca
dru, cel al consumului de energie 
electrică — 5 la sută. în structura 
energetică a economiei ungare tre
buie să scadă ponderea consumului 
de țiței și gaze și să crească ponde
rea. cărbunelui, precum și a energiei 
atomice.

în programul guvernamental, pe 
primul loc figurează soluțiile care, 
fără să necesite cheltuieli materiale, 
permit utilizarea rezervelor existente 
în domeniul economisirii energiei.

Intensificarea continuă a raportu
rilor României cu țările in curs de 
dezvoltare, orientare de bază a poli
ticii noastre externe, reafirmată cu 
putere de Congresul al XII-lea al 
P.C.R., și-a găsit o nouă și pregnantă 
concretizare în agenda politico-diplo- 
matică a ultimelor zile, prin vizita 
făcută în Egipt de primul ministru 
al guvernului român, Ilie Verdeț.

înscriindu-se în cadrul dialogului 
tradițional româno-egiptean, care 
consemnează ca momente determi
nante întîlnirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sa
dat, acest eveniment a evidențiat o 
dată în plus că relațiile dintre cele 
două țări evoluează sub semnul cor
dialității și înțelegerii, că fiecare 
contact bilateral oferă noi și grăi
toare mărturii ale încrederii și sti
mei reciproce. Schimbul de mesaje 
dintre cei doi șefi de stat, devenit o 
practică obișnuită, a sintetizat ex
presiv înalta apreciere acordată de 
România și Egipt conlucrării lor fruc
tuoase, voința lor comună de a dez
volta raporturile de cooperare in in
teresul propășirii economico-sociale 
a celor două țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Cu deosebită satisfacție a luat cu
noștință poporul român de înalta 
apreciere manifestată și cu acest pri
lej față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, proeminentă personalitate 
a vieții politice contemporane, față de 
eforturile sale stăruitoare în vederea 
lichidării focarelor de încordare și 
tensiune, consolidării destinderii și 
păcii, promovării unei largi colabo
rări între popoarele lumii. Aceste 
manifestări de stimă și considerație 
și-au găsit și își găsesc multiple ex
presii în țara prietenă de pe 
malurile Nilului — ca, de altfel pe 
toate meridianele.

Desfășurată pe un astfel de fundal, 
vizita la Cairo a primului ministru al 
guvernului român a avut un pronun
țat caractei- de lucru, convorbirile cu 
premierul egiptean Mustafa Khalil 
avînd ca principal obiectiv efectuarea 
unei analize atotcuprinzătoare a mo
dului in care sint traduse in practică 
hotărîrile luate de șefii de stat ai 
celor două țări. în acest sens, s-a 
constatat cu satisfacție că în ultimii 
ani au fost realizate progrese remar
cabile pe planul cooperării economi
ce, că s-a acumulat o experiență po
zitivă, capabilă să constituie o bază 
de pornire pentru noi înfăptuiri.

Ținînd seama de aceste realizări, 
ca și de posibilitățile largi pe care 
le oferă potențialul economic în con
tinuă creștere al celor două țări, con
vorbirile prim-miniștrilor român și 
egiptean au dus la identificarea unor 
modalități concrete de extindere a 
cooperării bilaterale. Evantaiul lor 
larg și divers cuprinde, așa cum 
arată comunicatul comun, o serie de 
domenii ca explorarea, exploatarea și 
prelucrarea petrolului, industria con
structoare de mașini, transporturile, 
industrializarea lemnului, agricultura, 
zootehnia, producția de ciment, in
dustria chimică; concomitent, se pre
vede creșterea mai accentuată a

schimburilor comerciale, pentru a se 
ajunge cit mai curind posibil la un 
nivel anual al acestor schimburi de 
500 milioane dolari, potrivit hotărî
rilor convenite la cel mai înalt nivel. 
S-au explorat, de asemenea, măsuri 
menite să asigure intensificarea co
laborării pe tărîmul științei, tehnicii, 
culturii, învățămîntului și în alte 
domenii de inieres reciproc.

Turul de orizont asupra actualită
ții internaționale făcut cu același 
prilej a evidențiat, ca o concluzie 
principală, necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor statelor pentru 
afirmarea dreptului fiecărei națiuni 
de a fi stăpînă pe destinele sale, 
ceea ce implică respectarea strictă a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, renun
țării la forță sau la amenințarea cu 
forța.

In mod firesc, un Ioc important în 
cadrul convorbirilor l-a ocupat si
tuația din Orientul Mijlociu. Primul 
ministru al guvernului român a re
afirmat cu acest prilej poziția con
secventă a partidului și statului nos
tru cu privire la necesitatea reali
zării unei păci globale, juste și du
rabile, care să ducă la înlăturarea 
pericolului unor noi conflagrații, 
dindu-se posibilitate popoarelor res
pective să-și concentreze eforturile 
muncii pașnice, constructive, făuririi 
unei vieți prospere. Aceasta presu
pune — așa cum România socialistă, 
președintele ei au subliniat și 
subliniază în mod constant — 
retragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocupate, so
luționarea problemei poporului pa
lestinian, inclusiv prin constituirea 
unui stat propriu, independent, ga
rantarea independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă, ..............

Convorbirile purtate în legătură cu 
alte aspecte ale actualității interna
ționale, cum ar fi instaurarea unei 
noi ordini economice, necesitatea li
chidării vestigiilor colonialismului 
și rasismului pe pămintul Africii, im
perativul adoptării unor măsuri 
hotărîte care să ducă la eliberarea 
popoarelor de povara cursei înarmă
rilor, creșterea rolului O.N.U. și de
mocratizarea relațiilor internaționale 
— au pus in evidență convergența 
sau similitudinea punctelor de ve
dere ale celor două țări.

Opinia publică din țara noastră sa
lută cu satisfacție rezultatele fruc
tuoase cu care s-a încheiat vizita 
primului ministru al guvernului ro
mân in Republica Arabă Egipt, ex- 
primîndu-și convingerea că acorduri
le și înțelegerile realizate se vor în
scrie ca o nouă contribuție la inten
sificarea raporturilor de strinsă prie
tenie și colaborare româno-egiptene, 
in deplin consens cu interesele celor 
două țări și popoare, ale cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU
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STIMĂ, PRESTIGIU, ADMIRAȚIE
pentru prodigioasa activitate consacrată cauzei păcii și libertății popoarelor

Prin clarviziunea și umanismul gîndirii sale politice, 
prin modul constructiv de abordare a problemelor com
plexe care coniruntă omenirea contemporană, prin pa
siunea și dinamismul cu care acționează pentru soluțio
narea lor corespunzător intereselor popoarelor, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a afirmat ca o proeminentă personalitate

a vieții politice internaționale, militant de irunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, înflăcărat promotor 
al idealurilor înaintate, de libertate și independență, 
pace și progres ale tuturor popoarelor. Prestigiul in
ternațional imens al președintelui Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire de care se bucură pe toate meridianele 
reprezintă o inepuizabilă sursă a creșterii autorității 
României socialiste in lume.

„Contribuție recunoscută în lupta 
pentru relații internaționale noi“

„Ne este cunoscută contribuția dumneavoas
tră la lupta pentru relații internaționale noi, ba
zate pe egalitate în drepturi in lume, pentru 
crearea unei atmosfere de înțelegere și colabo
rare în Balcani. Apreciem meritele dum
neavoastră personale pentru afirmarea relațiilor 
egale în drepturi între state, pentru înțelegerea 
mai bună între popoare și pentru întărirea 
păcii".

losip BROZ TITO, 
președintele 

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

„Inițiative realiste, 
constructive"

„Sînt deosebit de importante inițiativele în do
meniul politicii internaționale formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al 
Xll-lea. Eu personal aș sublinia-o pe cea care 
tinde să asigure pacea și cooperarea in Europa 
prin intermediul reducerii armamentelor. Cred că 
propunerea de reducere a cheltuielilor militare 
este realistă, serioasă — o propunere de care 
toate statele ar trebui să țină seama".

Santiago CARRILLO, 
secretar general al P.C. din Spania

„în locul forței — 
rațiunea politică !“

„Pacea în locul războiului, rațiunea în locul 
forței, consensul în locul constrîngerii, binele tu
turor în locul egoismului fiecăruia, conviețuirea 
în armonie și colaborare cu noile popoare eli
berate de exploatare și care se ridică pentru 
eliberarea totală, de orice dominație — aceasta 
este în esență gîndirea, viața și acțiunea unui 
om, a lui Nicolae Ceaușescu, președintele po
porului român".

Giovanni Battista BONELLI, 
președintele Institutului 

de relații internaționale din Rorția

„Personalitate respectată 
de întreaga omenire" 

JJ| • , ...... ... ; ' .. ... ■. .J j-

„Opiniile exprimate în Raportul prezentat de 
secretarul general al P.C.R. la Congresul parti
dului ne-au impresionat in mod deosebit. Tre
buie să spun că, în calitate de vechi militant al 
unui partid socialist, am cutreierat lumea, dar, 
cu toate acestea, rareori am auzit un Raport atît 
de obiectiv, de curajos. Dar aceasta nu mă sur
prinde din partea unei personalități de an
vergură politică, pe care toată lumea o res
pectă, cum este președintele Nicolae Ceaușescu".

Kabirou M’BODJE, 
vicepreședinte al Adunării Naționale 

al Republicii Senegal, 
membru al Biroului Politic 

al Partidului Socialist din Senegal

„Pentru prietenie și colaborare 
între state și popoare"

„Președintele Nicolae Ceaușescu personal, 
partidul și statul român s-au angajat cu hotă- 
rîre și energie într-o politică de pace, de prie
tenie și colaborare între toate statele. Partidul 
Comunist Român, acționînd pentru colaborarea 
și prietenia cu toate țările socialiste, pentru uni
tatea lor, face totul pentru întărirea unității și 
solidarității lor. Dacă privim evoluția situației pe 
continent, pericolul pe care îl prezintă escala
darea cursei înarmărilor, în special a celei nu
cleare, perseverența cu care România se pro
nunță pentru desființarea concomitentă a blocu
rilor militare din Europa, ideile și propunerile 
președintelui Ceaușescu pentru crearea în Eu
ropa a unui climat de înțelegere și conlucrare 
demonstrează că România merge cu multă ho- 
tărîre și energie pe această cale".

Francesco DE MARTINO, 
deputat, membru al Direcțiunii 

Partidului Socialist Italian

„Exponent al intereselor 
tuturor națiunilor"

„Modul de gîndire și aspirațiile poporului ro
mân sînt exprimate cu fidelitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, cel care le-a materializat, 
cel care este inspiratorul și coordonatorul lor. 
Linia sa politică este de a nu revendica pentru 
România decît ceea ce recunoaște că se cuvine 
să revendice toate popoarele : securitatea lor 
națională, respectul independenței și al suvera
nității, precum și colaborarea pașnică cu toate 
celelalte popoare. Grație politicii ferme și inde
pendente a României și grație prestigiului său 
personal, președintele Nicolae Ceaușescu poate 
interveni în multe diferende internaționale. Con
tribuțiile sale sînt constructive, importanța lor 
fiind recunoscută pe plan internațional".

Constantin TSATSOS, 
președintele Republicii Elene

„Un loc deosebit 
în sufletul popoarelor arabe"

„Fiecare cuvînt al șefului statului român, fie
care inițiativă a sa constituie un îndemn politic 
sincer la acțiune în slujba întregii omeniri, un 
exemplu de abordare constructivă a marilor 
probleme și cauze care preocupă popoarele, de 
soluționare a acestora în vederea realizării bu
năstării tuturor, în vederea înfăptuirii păcii și co
laborării pe planeta noastră. Prin gîndirea sa 
originală, prin dăruirea, dragostea sa față de 
om, prin patriotismul său, înțelepciunea și con
vingerea sa în roadele colaborării și solidarită
ții, președintele Nicolae Ceaușescu ocupă un loc 
deosebit în sufletul popoarelor arabe".

Abdul Fattah Abdul HAMID, 
publicist din Kuweit

„O remarcabilă clarviziune"
„Intîlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu 

a fost remarcabilă și cordială. Delegația de 
congresmani din S.U.A. a fost profund impre
sionată de modul de abordare a problemelor 
internaționale și sugestiile, sfaturile și opiniile 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Ele sînt foarte 
încurajatoare, iar poporul american are o dato
rie de recunoștință față de pozițiile clarvăză
toare, curajoase adoptate de președintele Româ
niei, de Marea Adunare Națională".

Charles A. VANIK, 
conducătorul

grupului de congresmani americani 
care ne-a vizitat recent țara

„în apărarea independenței 
și suveranității naționale"

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu este un luptător 
activ, recunoscut pentru opera de pace în lume. 
Relevăm importanța accentului pe care pre
ședintele României îl pune pe promovarea prin
cipiului suveranității naționale. Sîntem intru totul 
de acord cu poziția P.C.R., a României, care 
cheamă la respectarea suveranității și neameste
cului în treburile interne. Mulțumim, totodată, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, P.C.R. și po
porului român pentru sprijinul acordat mișcări
lor de eliberare națională; apreciem rolul pe 
core il joacă în rezolvarea problemei conflictului 
din Orientul Mijlociu".

Fouad SALMAN,
secretarul general 

al Partidului Socialist Progresist 
din Liban

„Cunoscător profund 
al realităților internaționale"

„Am avut onoarea de a fi primit de președin
tele Nicolae Ceaușescu, cu care am avut o foarte 
plăcută și constructivă convorbire. Președintele 
României ne-a lăsat impresia unui mare om de 
stat, a unui profund cunoscător al realității po
litice internaționale".

Jorge CASTANEDA,
ministrul relațiilor externe 
al Statelor Unite Mexicane

„Militant renumit al mișcării 
comuniste și muncitorești"

Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc 
bine viața dumneavoastră de fiu credincios al 
poporului român și al Partidului Comunist Ro
mân. Comuniștii bulgari, oamenii muncii bulgari 
vă cunosc ca pe un renumit militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, unul din 
marii prieteni ai țării noastre".

Todor J1VKOV,
prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 

președintele
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria

„Solidaritate nedezmințită 
cu aspirațiile tinerelor state"

„Desfășurați, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, o politică externă dinamică și con
structivă pentru garantarea justiției, stabilității 
și securității în lume. Ați știut întotdeauna să vă 
apropiați și să înțelegeți aspirațiile tinerelor 
state din lumea a treia, în special pe linia afir
mării voinței lor de a trăi libere, de a deveni 
stăpîne pe propriile lor destine și pe resursele 
lor naționale, de a se dezvolta pe deplin inde
pendente pe calea progresului economic și so
cial, pe care au ales-o în mod liber".

Omar BONGO,
președintele Republicii Gabon

„Promotor activ al egalității 
în relațiile interstatale"

„Gîndirea și linia de acțiune ale președintelui 
Ceaușescu au fost întotdeauna orientate in sen
sul denunțării viguroase a inegalităților și deca
lajelor între națiuni, sublinierii necesității de a 
se pune capăt împărțirii lumii în săraci și bogați, 
de a se asigura deplina egalitate în relațiile in
ternaționale și cooperarea tot mai largă între 
popoare".

Revista braziliană „O ESPELHO"

„Preocupare de frunte — 
înfăptuirea dezarmării"

„Aș dori să subliniez că în marea problemă a 
păcii mondiale și a cooperării internaționale, 
România, (ftre^pdirițeJe.JJicolae Ceaușescu au ini
țiat propuneri și acțiuni importante, printre aces
tea numărindu-se la loc de frunte cele dedicate 
opririi cursei înarmărilor, dezarmării nucleare, 
lichidării stocurilor de armament existente. India 
a apreciat întotdeauna și a admirat pozițiile di
namice și progresiste ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind coexistența pașnică, dezar
marea, solidaritatea cu popoarele Asiei și Africii, 
evoluția pe calea progresului a țărilor în curs de 
dezvoltare, lichidarea politicii imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, înfăptuirea 
unei lumi mai bune și mai drepte".

Ram Naresh TRIVEDI,
șeful Departamentului de științe politice 

al Universității Rănchi (India)

„Acțiune fermă în scopul 
dezangajării militare"

„Am fost de-a lungul anilor în multe țări ; 
unul din lucrurile care m-au impresionat și mi-au 
făcut o mare plăcere în timpulJvizitei în Româ
nia (prilejuită de participarea la Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. — n.r.) a fost afecțiunea, soli
daritatea pe care le-am văzut manifestate de în
tregul partid, de întregul popor față de se
cretarul general al P.C.R., președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. L-am cunoscut, dealt
fel, personal pe președintele Ceaușescu. E un 
om foarte cald și' apropiat. Mi-am dat seama cît 
de mult îl preocupă bunăstarea și fericirea po
porului său. In domeniul politicii internaționale, 
o idee importantă susținută de președintele 
României este necesitatea reducerii tensiunii mi
litare, a reducerii înarmărilor".,

Neville GOUGH,
membru al Comitetului Executiv 

al Partidului Laburist 
din Marea Britanie

colaborării internaționale. „Știm că 
rezolvarea marilor probleme ale ome
nirii de azi cere unitate, unitate și 
iar unitate. Cere unitatea forțelor 
nafionalc, progresiste din fiecare țară, 
cere unitatea pe plan mondial, uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării in
ternaționale revoluționare, dezvolta
rea colaborării cu partidele socialisto 
și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu alte partide și 
forțe democratice din toate țările, cu 
toate forțele antiimperialiste".

Firește, în virtutea însăși a diver
sității lor, aceste forțe au un carac
ter eterogen, fiecare în parte își are 
interese specifice. Dar, pe deasupra 
acestora, se impun un șir de obiective 
fundamentale, majore, prioritare, in 
care sînt interesate toate popoarele. 
Oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la înfăptuirea dezarmării^ stingerea 
focarelor de conflict și încordare și 
soluționarea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor problemelor litigioa
se, înfăptuirea securității europene, 
lichidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, lichidarea definitivă a domina
ției coloniale și , rasiste, a politicii de 
apartheid sînt obiective fundamen
tale, de însemnătate vitală pentru în
treaga umanitate, ce definesc un vast 
teren de conlucrare, creează posibili
tatea și necesitatea acțiunii unitare 
a tuturor acestor forțe.

Un loc important în cuprinsul vo
lumului îl ocupă extrasele re- 
liefind necesitatea întăririi solidari
tății, unității și colaborării țărilor so
cialiste, ca factor primordial al afir
mării noilor principii de relații, care 
să ofere uiî model și o perspectivă 
luminoasă pentru evoluția viitoare a 
colaborării libere și egale între state, 
contribuind la creșterea continuă 
a prestigiului socialismului în lume. 
Potrivit modului deschis și prin
cipial propriu stilului de gîndire 
și acțiune al secretarului gene
ral al partidului, în volum se re
levă că în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările socialiste, în abordarea 
problemelor edificării noii orînduiri 
sau in interpretarea unor procese sau 
fenomene ale vieții internaționale pot 
să apară, și apar păreri diferite, pune-, 
te de vedere deosebite și chiar di
vergente. - Sirit bine cunoscute poziția 
de principiu a partidului nostru, ape
lurile secretarului general al partidu
lui ca aceste deosebiri să nu devină 
surse de tensiune, să nu afecteze dez
voltarea. relațiilor de prietenie și 
colaborare. Prezintă o deosebită 
importanță sublinierea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind dato
ria de înaltă răspundere pe care o 
au țările socialiste de a demonstra în 
practică faptul că pot soluționa orice 
problemă dintre ele pe calea tratati
velor, fără a recurge la forță, in spi
ritul principiilor relațiilor noi, de tip 
socialist, de a acționa pentru resta
bilirea și întărirea unității lor.

O componentă fundamentală a con-, 
cepției secretarului general al parti
dului nostru despre rolul forțelor re
voluționare în lumea contemporană o 
constituie acțiunea consecventă, 
neabătută pentru o unitate de tip nou 
a mișcării comuniste și muncitorești. 
Textele incluse în acest capitol al vo
lumului pun în relief esența origina
lă, profund constructivă a te
zei formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea ca so
lidaritatea și unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale să 
se bazeze pe respectarea independen
ței fiecărui partid, a dreptului de a-și 
elabora de sine stătător linia politi
că. strategia și tactica revoluționară, 
potrivit condițiilor concrete în care 
își desfășoară activitatea. O asemenea 
solidaritate și unitate de tip nou sînt 
de natură să contribuie la sporirea 
forței fiecărui partid în parte și a 
mișcării comuniste în ansamblu, 
avînd o puternică influență asupra 
dezvoltării sociale, asupra procesului 
revoluționar mondial.

Conceptul larg despre unitate al 
partidului nostru își găsește ilustra

Strălucit promotor 
al idealurilor de pace 

și progres ale omenirii
(Urmare din pag. I)
tindeni, conlucrarea lor activă în ve
derea împiedicării agravării climatu
lui international, lichidării vechii po
litici imperialiste de forță și dictat, 
de amestec în treburile interne și de 
încălcare a libertății și independen
tei popoarelor, pentru promovarea u- 
nor relații noi intre state, a unei po
litici de securitate internațională, de 
destindere, independență și pace".

O idee centrală evidențiată de to
varășul Nicolae Ceaușescu este aceea 
că stă în puterea maselor . populare 
de pretutindeni, a popoarelor ca, ,ac- 
ționind unite,, cu fermitate, să de
termine abolirea politicii de forță, de 
înarmare, de revenire la „războiul 
rece", să asigure triumful politicii , de 
independență, de destindere și pace.

întreaga evoluție a vieții interna
ționale confirmă pe deplin justețea 
aprecierilor și concluziilor cuprinse 
în rapoartele și expunerile prezenta
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu eu 
privire la mutațiile profunde interve
nite în raportul mondial de forțe, 
schimbări al căror sens este determi
nat de amplificarea și diversificarea 
fără precedent a forțelor progresiste 
contemporane, de creșterea rolului 
lor in dezvoltarea fiecărei țări, a lu
mii contemporane în ansamblu. O in
fluentă tot mai puternică asupra a- 
cestor schimbări exercită țările socia
liste, țările in curs de dezvoltare, sta
tele nealiniate, noile state indepen
dente. mișcările de eliberare naționa
lă. A prescut, totodată, rolul clasei 
muncitoare, al țărănimii, intelectuali
tății, al femeilor și tineretului.

în aceste condiții se impune .cu atît 
mai mult întărirea solidarității și 
conlucrării tuturor forțelor democra
tfee, progresiste, revoluționare, aceas
ta constituind o cerință obiectivă a 
asigurării dezvoltării progresiste a o- 
menirii. Selecția de texte cuprinse in 
acest al doilea mare capitol al volu
mului evidențiază pregnant modul 
viu, deschis, străin oricăror concepții 
rigide. în care sînt abordate aspectele 
esențiale ale transformării revoluțio
nare a societății. Pornind de la le- 
'gitățile și adevărurile universal vala
bile ale socialismului științific, tova
rășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă in 
lucrările’ sale teză de o deosebită în
semnătate principială și practică'-' po
trivit căreia varietatea condițiilor is
torice, naționale și sociale deter
mină o diversitate a formelor lup
tei., revoluționare. In funcție de 
condițiile și împrejurările- specifice 
apar, în mod firesc, sarcini și preo
cupări diferite de ia partid Ia partid, 
deosebiri privind atit linia tactică și 
strategică, obiectivele concrete ale 
luptei revoluționare și ale construc
ției socialiste, modul de a acționa in
tr-o împrejurare sau alta, cît și abor
darea unor probleme teoretice, ideo
logice referitoare la evoluția socie
tății-contemporane. Cu deosebită for
ță sugestivă, secretarul general al 
partidului sublinia pe bună dreptate 
că „nimeni nu poate pretinde că este 
deținătorul cheii fermecate cu care 
poate desejiide lădița cu răspunsuri 
la toate problemele" și că nu pot fi 
absolutizate forme și metode ale lup
tei revoluționare, experiențe ale con
struirii socialismului, fiecare partid 
purtind răspunderea în fata clasei 
muncitoare, , a propriului popor pen
tru modul în care își îndeplinește mi
siunea . sa istorică. în același timp, 
așa cum se subliniază în volum, ma
nifestarea unor deosebiri de vederi 
nu trebuie să contravină unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
dezvoltării unei tot mai largi și mai 
strinse colaborări.

în conștiința unor largi cercuri 
politice, numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este în mod firesc asociat 
ideii de unitate, fiind cunoscute și 
bucuri.ndu-se de o înaltă apreciere 
eforturile și contribuțiile sale remar
cabile. la promovarea dialogului. în 
vederea realizării acțiunii unite a tu
turor forțelor progresiste pentru afir
marea idealurilor păcii, destinderii și

tivă expresie în lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prin evidențierea 
dezideratului acțiunii comune a dife
ritelor detașamente și organizații ale 
clasei muncitoare, al realizării unei 
reconcilieri istorice intre comuniști și 
socialiști. în volum se argumen
tează cu deosebită forță de con
vingere cerința obiectivă a întă
ririi. unității de acțiune a clasei 
muncitoare, a solidarității tuturor or
ganizațiilor ei politice și profesiona-, ‘ 
le, acesta fiind un imperativ esen
țial în momentul de față al luptei re- g 
voluționare pentru realizarea țeluri- S 
lor supreme ale celor ce muncesc.

In vasta operă istorică de transfor- 1 
mare revoluționară a societății, a.$a S 
cum aceasta, este conturată de gîndi- 'J 
rea secretarului general al P.C.R., un | 
rol și o însemnătate uriașă revin ac- • 
țiunii unite a țărilor in curs de dez
voltare, țărilor nealiniate, care for
mează majoritatea covirșitoare a 
omenirii. Vital interesate in elimina
rea definitivă a vechii politici de ’’ 
forță și dominație, in lichidarea stării 
de subdezvoltare și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
aceste state devin tot mai conștiente 
că numai prin unirea forțelor lor 
— atît pe plan intern, cît și pe plan ? 
internațional — se pot asigura îm
plinirea aspirațiilor lor naționale, ac
celerarea propășirii lor economice și 
sociale. în strinsă legătură cu acest 
deziderat, secretarului general al 
partidului nostru îi revine meritul de 
a fi formulat propuneri de o deose
bită actualitate privind realizarea 
unei strategii unitare a țărilor in 
curs de dezvoltare, pentru intărirea 
conlucrării și solidarității lor.

Ultimul capitol al volumului, inti
tulat „Solidaritatea internationalist» 
militantă a P.C.R. cu toate forțele 
progresiste contemporane în lupta 
pentru progres social, pentru pace, 
pentru o nouă ordine economică și 
politică internațională", proiectează 
un con de lumină asupra bogatelor 
tradiții de solidaritate ale partidului 
nostru, care constituie fondul său de 
aur, îmbogățit permanent prin în
treaga sa activitate internațională. 
Și se poate afirma cu deplin te
mei că niciodată Partidul Comu
nist Român nu a avut relații atit 
de largi ca în - prezent, niciodată 
prestigiul său nu s-a ridicat la cote 
atît de înalte. De la înalta tribună a 
Congresului ai Xll-lea, tovarășul.. 
Nicolae Ceaușescu declara : „Doresc 
să afirm incă o dată cu putere că 
Partidul Comunist Român va acționa 
și in viitor, cu toată fermitatea, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste, că își va în
deplini cu hotărîre rolul de detașa
ment revoluționar în lupta pentru o 
politică nouă, de progres, pace și 
destindere, de securitate, de dezarma
re, de lichidare a subdezvoltării și în
făptuire a noii ordini economice in
ternaționale, de largă colaborare între 
toate națiunile lumii".

Apariția acestui nou volum de tex- ! ■ 
te din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu intr-un moment de mare 
complexitate a vieții internaționale H 
evidențiază o dată mai mult profun
zimea și clarviziunea' gîndirii sale so- 
cial-politice, justețea politicii de lar
gă unitate cu toate forțele progresia- țj 
te ale contemporaneității, promovată 
consecvent de Partidul Comunist Ro
mân, politică ce constituie unul din 
izvoarele vii ale prețuirii de care se M 
bucură secretarul general al partidu
lui, ale renumelui strălucit pe care îl 
are azi România în lume. Astfel, oma
giului fierbinte, pe care întregul po
por îl adresează în această zi aniver
sară cejui care cu nețărmurită 
abnegație și devotament îl conduce 
pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului i se adaugă vibrante 
mărturii de stimă și considerație de 
pe diverse meridiane ale globului, ca 
semn de recunoaștere a contribuției 
sale la promovarea intereselor su
preme de pace, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO-BULGARE
SOFIA 25 (Agerpres). — La 25 ia

nuarie, Todor Bojinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a 
primit pe Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, care a efectuat 
o vizită de lucru în Bulgaria. în ca
drul întrevederii au fost identificate 
noi posibilități de colaborare reciproc 
avantajoasă/ în industria chimică, in 
domenii de interes comun. La primire 
au participat Gheorghi Pankov, mi
nistrul industriei chimice al R.P.

Dezvoltarea schimburilor comerciale româno-cehoslovace
PRAGA 25 (Agerpres). — La Pra- 

ga s-a semnat protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plăți între 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă pe 
anul 1980.

Protocolul prevede creșterea livră
rilor reciproce de mărfuri in compa
rație cu anul precedent. România va 
livra Cehoslovaciei diferite mașini- 
unelte, utilaje, aparataj de înaltă și

Conferința O. N. U. D. I. 
întrevederi ale șefului delegației române

DELHI 25 (Agerpres). — Șeful de
legației României la cea de-a IlI-a 
Conferință generală a O.N.U.D.I., 
Alexandru Mărgăritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a avut întreve
deri cu președintele conferinței, Na- 
rasimha Rao, ministrul indian al afa
cerilor externe, și cu Ramaswamy 

Bulgaria, și ambasadorul țării noastre 
la Sofia, Petre Duminică.

La Sofia au avut loc convorbiri de 
lucru între miniștrii industriei chi
mice din România și Bulgaria cu 
privire la dezvoltarea colaborării și 
.specializării în producție în domeniul 
chimiei și al schimburilor reciproce 
de produse chimice. La încheierea 
convorbirilor, cei doi miniștri au sem
nat un protocol cuprinzîrid măsurile 
convenite în vederea lărgirii, in 
continuare, a colaborării româno- 
bulgare în industria chimică.

joasă tensiune, tehnică de calcul, uti
laj petrolier, mașini de construcții, 
autocamioane și autoturisme, com
bine de recoltat cereale, rulmenți, 
produse ale industriei ușoare etc.

■ La rîndul său, Cehoslovacia va li
vra României mașini-unelte, diferite 
utilaje, mijloace de transport, scule 
și instrumente de măsură și control, 
cocs și cărbune cocsificabil, bunuri de 
larg consum.

Venkataraman, șeful delegației țării- 
gazdă, ministrul finanțelor și indus
triei.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
probleme aflate pe agenda reuniunii, 
precum și aspecte ale relațiilor eco
nomice româno-indiene, exprimin- 
du-se dorința reciprocă de dezvol
tare a acestora.

r
AGENȚIILE DE PRESA

1 - pe scurt
MANIFESTARE CULTURALA ROMANEASCA. La Universitatea li

beră din Bruxelles s-a organizat, cu sprijinul Ministerului belgian al Cul
turii, o manifestare culturală românească, consacrată Unirii Principatelor 
Române. Cu această ocazie, a vorbit prof. univ. Romul Munteanu, directorul 
editurii „Univers".

COLABORARE ROMANO-ETIOPIANA. La 25 ianuarie, la Ministerul 
Informațiilor și Orientării Naționale din Etiopia a avut loc ceremonia 
semnării primei înțelegeri de colaborare dintre radioteleviziunea română 
și radioteleviziunea etiopiana. Documentul prevede schimburi de filme 
documentare, științifice, muzicale, sportive., precum și de programe spe
ciale, care .să oglindească viata politică, economică, socială, științifică, cul
turală și sportivă a celor două țări. înțelegerea stipulează, de asemenea, 
că partea romană va acorda asistență în pregătirea de specialiști etiopieni 

' in domeniul radioteleviziunii.
CONVORBIRI IUGOSLAVO-AL- 

GERIENE. La Belgrad s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre Veselin 
Giuranovici, președintele Consiliu
lui Executiv Federal al Iugoslaviei, 
și Mohamed Ben Ahmed Abdelgha- 
ni, primul ministru al Algeriei — 
informează agenția Taniug. Cei doi 
premieri au examinat o serie de as
pecte ale relațiilor de cooperare 
dintre țările lor. Totodată, ei au 
discutat despre unele probleme in
ternaționale actuale, între care 
activitatea mișcării de nealiniere, 
pregătirile reuniunii 
a țărilor participante 
pentru securitate și 
Europa,

de la Madrid 
la Conferința 
cooperare în

L_

ÎNTREVEDERE LA SOFIA. To
dor Jivkov, prim-secretar . al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a avut 
o întrevedere cu Dadoo Yusuf, pre
ședintele P.C. Sud-African. infor
mează agenția B.T.A. Cele două 
partide și-au afirmat hotărîrea de 
a dezvolta colaborarea reciprocă.

INTENSIFICAREA MIȘCĂRII
aceasta a fost caracterizată in Spania de o intensificare a acțiunilor gre
viste în sprijinul cererilor oamenilor muncii de îmbunătățire a nivelului 
de trai și a condițiilor de muncă. Astfel, joi au declarat o grevă de două 
zile 100 000 de muncitori de la întreprinderile metalurgice din Madrid. 
In sudul țării se află în grevă lucrătorii agricoli. Se află, de asemenea, 
în grevă angajați! publici din cea mai mare parte a provinciilor țării, ma
rinarii din marina comercială și alte categorii de lucrători.

ÎNȚELEGERE. Agenția A.D.N. 
informează că între Ministerul 
Transporturilor al R.D. Germane și 
Senatul din Berlinul occidental a 
fost realizată o înțelegere privind 
reorganizarea rețelei de transport 
in zona sudică a Berlinului occi
dental, unde se prevede construirea 
unei noi rețele feroviare pe baza 
proiectelor elaborate de Ministerul 
Transporturilor al R.D.G, și finan
țată de Senatul vest-berlinez.

CONTACTE AMERICANO-ITA-
LIENE. Primul ministru al Italiei, 
Francesco. Cossiga, a sosit la Wa
shington într-o vizită oficială. Agen
da convorbirilor sale cu președintele 
Jimmy Carter cuprinde aspecte ale 
relațiilor bilaterale și unele chesti
uni internaționale.

AUTORITĂȚILE SUD-COREENE 
au arestat, zilele trecute, pe An Pil
Su, președintele Partidului Socia
list Unificat, de opoziție, din Coreea 
de sud. Aceasta a survenit ca o 
măsură de represalii față de opo
ziția exprimată de acesta anterior 
față de acțiunile autorităților de a 
reprima cererile ferme ale popu
lației de democratizare a vieții po
litice și sociale din Coreea de sud.

GREVISTE IN SPANIA. Săptămina

U: R A Comunicatul privind îndeplinirea 
planului de stat pe 1979

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Co
municatul privind îndeplinirea pla
nului de stat al U.R.S.S. pe anul 1979 
arată că producția industrială a 
U.R.S.S. a crescut cu 3,4 la sută, iar 
productivitatea muncii cu' 2,4 la 
sută. Producția de energie electrică 
a fost de 1 239 miliarde kW/h, s-au 
extras 586 milioane de tone de-țiței 
și 407 miliarde metri cubi de gaze. 
Venitul național a crescut în pe
rioada respectivă cu peste 8 miliar
de ruble. în comunicat se arată, tot
odată. că plahul de punere în func
țiune a unor fonduri de bază și mai 
multor capacități de producție nu a 
fost îndeplinit. Nu a fost îndeplinit.

Colaborarea dintre Nordul și Sudul țării - 
cerință a reunificării pașnice a Coreei

PHENIAN 25 (Agerpres). — Zia
rul „Nodon Sinmun", din R.P.D. Co
reeană, a publicat un editorial 
cu prilejul împlinirii unui an de 
la publicarea Declarației Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei (F.D.R.P.), relevînd că propu
nerile avansate, anul trecut, din 
partea R.P.D. Coreene reprezintă un 
pas concret in direcția rezolvării pe 
cale pașnică, prin dialog și negocieri, 
a problemei reunificării patriei, 
ceea ce corespunde întru totul 
dorinței arzătoare a întregului po
por coreean de a pune capăt cit 
mai curînd tragediei create de divi
zarea țării. Colaborarea dintre Nor
dul și Sudul țării — notează edito

de asemenea, planul de producție la 
unele tipuri de produse. Unele mi
nistere nu și-au îndeplinit integral 
sarcinile de plan în ce privește dez
voltarea științei și tehnicii.

Comunicatul relevă că au fost a- 
sigurate locuri de muncă pentru în
treaga populație activă. în unele re
giuni s-a făcut simțită insuficiența 
brațelor de muncă.

In ciuda condițiilor climatice 
grele din anul trecut, recolta medie 
globală de cereale a fost, in primii 
patru ani ai cincinalului, de 209 mi
lioane tone, cu 15 la sută mai mare 
decit recoltele medii anuale din pe
rioada 1971—1975.

rialul — constituie o garanție pen
tru reunificarea pașnică și inde
pendentă, fără amestesc din afară, 
fără recurgerea la forța armelor, a- 
vind la bază ideea națională comu
nă. indiferent de diferențele ideolo
gice și de sistem care există acum 
între cele două părți ale Coreei. Scri
sorile adresate recept de conducători 
ai R.P.D. Coreene reprezentanților 
partidelor politice, organizațiilor și 
autorităților din Coreea de sud, în 
care se propune din nou reluarea 
dialogului pentru a se realiza un 
schimb amplu de păreri cu privire 
la reunificarea națională, reprezintă 
o inițiativă realistă și oportună a 
R.P.D. Coreene, subliniază ziarul.
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