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15 ani de istorie nouă,
■ i

revoluționară, de mărețe

împlirliri social iste, su b conducerea partidului,

a secretarului său generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu

PARTID-POPOR
supremă

demn,
unitate, chezășia prezentului
a viitorului nostru luminos

Privim în jurul nostru. Oriunde 
ie-am afla, în Capitală sau in 

lorice alt loc de pe cuprinsul patriei, 
în Dobrogea sau Maramureș, Oltenia 
sau Moldova, într-un centru munci
toresc sau într-unul din satele tării, 
mereu aceeași realitate ni se înfăți
șează, fiecare loc constituindu-se in
tr-o parte a mărețului edificiu so
cialist, pe cai'e-1 înălțăm pe stră
vechile noastre meleaguri. în ' răs
timpul istoric scurt de- numai trei 
decenii și jumătate, România a stră
bătut un drum glorios — de la 'țara 
slab dezvoltată economic din trecu'., 
dominată de clasele exploatatoare și 
aservită marilor puteri imperialiste, 
la țara socialistă, liberă și înflori
toare, de astăzi ; progresele imense 
realizate se reflectă grăitor în faptul 
'că producția industrială a crescut de 
peste 30 de ori, producția agricolă de 
4 ori, venitul național de peste 10 
ori, iar veniturile reale pe locuitor 
de circa 5 ori față de 1950.

Toate aceste uriașe prefaceri sint 
indisolubil legate de rolul îndeplinit 
de Partidul Comunist Român, forța 
politică de avangardă care a călăuzit 
poporul in desfășurarea victorioasă 
a revoluției și construcției socialis
te, care a știut să elaboreze progra
me ale dezvoltării economico-sociaie 
mereu de mai mare anvergură și să 
convingă masele de necesitatea în
făptuirii lot; să mobilizeze la trans- 
puperea lor în viață toate energiile, 
întregul potențial creator al țării.

Astăzi, Partidul Comunist Român, 
conștiința și inima națiunii, se bu
cură de un înalt și binemeritat 
prestigiu, de o impresionantă autori
tate, țara intreagă privind către 
partid cu nemărginită încredere, po
porul întreg fiind convins că urmînd 
neabătut partidul,- exponentul fidel 
al, intereselor și năzuințelor sale su
preme, se va ridica pe trepte mereu 
superioare de progres 
in anii ce vin.

Privind retrospectiv 
asupra modului în. care
mărețele împliniri de astăzi, perioa
da ultimilor 15 ani, de cînd în frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impune ca o 
- Soadă distinctă, cea mai bogată in 
împliniri din întreaga epocă a con
strucției socialiste și din întreaga is
torie a patriei, fiind de fapt și pe
rioada in care a crescut puternic ro
lul conducător ai partidului, in care

afirmat mal mult ca oricînd ma
sa capacitate de a organiza și 
eforturile întregului popor în

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Paavo Văyry- 
nen, ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, care efectuează o vizită 
oficială in țara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A luat parte Matti Hăkkănen, am
basadorul Finlandei la București.

Ministrul finlandez a transmis to
varășului Nicolae 
salut călduros din 
telui Republicii 
Kekkonen, precum ___  ... ..
peritate și fericire pentru poporul 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
președintelui Republicii Finlanda un 
cordial salut și urări de sănătate și 
fericite, de progres și prosperitate 
pentru poporul finlandez prieten.

în cadrul întrevederii s-a evocat cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rapor
turilor tot mai strînse de colaborare 
și prietenie, dintre cele două țări și 
popoare, în spiritul convorbirilor la 
nivel înalt româno-finlandeze de la 
București și Helsinki. S-a exprimat, 
totodată, dorința comună de a dez
volta in continuare bunele relații 
dintre România și Finlanda, de a fo
losi toate posibilitățile existente pen
tru extinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, în fo-

Ceaușescu un 
partea președin- 
Finlanda. Urho 
și urări de pros-

losul reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei destinderii, înțelegerii și 
păcii în lume.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme ale situației 
internaționale actuale. Exprimindu-se 
preocuparea României și Finlandei 
față de deteriorarea în ultima vreme 
a situației internaționale, în cadrul 
convorbirii s-a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor state
lor pentru a opri această deteriorare, 
pentru reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere care să se bazeze 
pe egalitatea în drepturi, pe respec
tarea fermă a independenței și suve
ranității naționale, pe neamestecul in 
treburile altor popoare, nerecurgerea 
la forță și la amenințarea cu folosi
rea forței.

în acest cadru a fost subliniată im
portanța soluționării exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor de 
încordare și conflict din diferite zone 
ale lumii, a tuturor problemelor liti
gioase și adoptării, unor măsuri con
crete de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară, fără de care 
nu pot fi concepute pacea și secu
ritatea mondială.
. S-a subliniat că este necesar ca 
toate statele să acționeze ferm, să 
depună eforturi pentru a asigura 
pregătirea temeinică a reuniunii -de 
la Madrid, din acest an, astfel incit 
rezultatele

securitatea, colaborarea și destinde
rea europeană. în acest context, s-a 
relevat că, pe lingă .acțiunea guver
nelor, este deosebit de important să 
se asigure o antrenare și mai mare 
a parlamentelor, a popoarelor în di
recția bunei pregătiri a reuniunii de 
la Madrid, pentru ca spiritul de la 
Helsinki privind destinderea, dezar
marea, colaborarea și securitatea să 
fie puternic înrădăcinat în relațiile 
generale europene.

De ambele părți s-a manifestat in
teresul ca România și Finlanda să 
conlucreze tot mai strîns pe plan 
extern pentru ca cele două țări să-și 
aducă în continuare o contribuție 
sporită la promovarea unei politici 
de pace, destindere, colaborare, in
dependență națională în Europa și 
în întreaga lume. .

S-a apreciat că rezolvarea proble
melor internaționale actuale impune 
participarea pe bază de egalitate a 
tuturor statelor și în primul rind a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate la 
găsirea soluțiilor problemelor com
plexe ale lumii contemporane.

Exprimînd mulțumiri pentru în
trevederea acordată, ministrul fin
landez a subliniat că președintele 
Nicolae Ceaușescu se bucură în 
Finlanda de o înaltă stimă și aprecie
re ca o distinsă personalitate de stat.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

s-a 
rea 
uni 
opera de înnoire socialistă a tării.

Prin valorificarea bogatelor tradi
ții ale luptei de eliberare națională 
și socială și a experienței politice și 
organizatorice acumulate în edifica
rea noii orinduiri, prin dezvoltarea 
lor potrivit noilor condiții și cerințe, 
acești 15 ani au însemnat de fapt 
întronarea in întreaga viață și acti
vitate a partidului a unui spirit no
vator, revoluționar, profund creator, 
situarea sa cu mai mare consecvență 
în miezul problemelor reale ale țării, 
ale dezvoltării economico-sociale a 
patriei, identificarea deplină a parti
dului, a programelor sale cu intere
sele și aspirațiile legitime ale po
porului.

Acest spirit nou a fost cu limpe
zime exprimat încă de la investirea 
în funcția supremă de conducere 
in partid a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cunoscind o definire im
presionantă și de largă deschidere 
către viitor la Congresul al IX-lea, 
congres care, prin documentele sale, 
prin ideile și orientările îndrăznețe, 
înnoitoare, prefațează strălucit noua 
epocă pe care a inaugurat-o. Practic, 
această epocă, prin amploarea și den
sitatea. realizărilor din , toate dome
niile economice, politice, sociale, prin 
înnoirile petrecute în însăși viata 
partidului, a impus conștiinței între
gului popor numele, gîndirea și fap
ta marelui om politic de care ele 
sint indisolubil legate, ale încercatu
lui și curajosului conducător, inlîâ- 
căratuluî patriot și eminentului re
voluționar, identificat din fragedă ti
nerețe cu idealurile și năzuințele po
porului din rîndurile căruia s-a ri
dicat, tovarășul' Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, că
tre care toți comuniștii, toii oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, privesc cu nețărmurită încre
dere, urmîndu-i îndemnurile și che
mările mobilizatoare cu devotamen
tul conștiinței și al faptelor durabile. 
Pe bună dreptate, noua epocă ce. a 
cuprins numai. într-un deceniu și ju
mătate atit de bogate înfăptuiri și

Ion MITRAN

( ubRa

acesteia să relanseze

Președintele Consiliului de administrație al corporației 
americane „Occidental petroleum ii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în cursul zilei de vineri, pe 
Armand Hammer, președintele Con
siliului de administrație ai cor
porației . americane „Occidental pe
troleum", care face o vizită în tara 
noastră. Oaspetele a fost însoțit de 
Albert Gore, membru in consiliul de 
administrație al corporației.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, viceprijri-ministru, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale.

în timpul întrevederii s-au abordat 
unele aspecte ale colaborării bilate
rale și pe terțe piețe dintre întreprin
deri românești de profil și corporația 
americană „Occidental petroleum"*, 
care se înscrie in cadrul bunelor re- 
lății statornicite ifttre România șî-:. 
S.U.A.. S-a apreciat că există posibi
lități pentru extinderea in continua
re, pe baze reciproc avantajoase, a 
cooperării româno-americane în do
meniul economic, precum si în sfera 
cercetării științifice, subliniindu-se că 
în cadrul actualei crize energetice se

impune adoptarea unor măsuri de ex
ploatare și folosire mai rațională a 
petrolului.

A avut loc, totodată, un schimb de 
păreri în probleme internaționale ac
tuale. • relevîndu-se necesitatea opri
rii agravării situației pe plan mon
dial, reluării Și consolidării procesu
lui de destindere, soluționării pe cale 
pașnică a diferendelor dintre state, 
întăririi păcii și colaborării dintre 
națiuni.

întrevederea1 s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ESTE O IZBÎNDĂ

(Continuare in pag. a V-a)
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și reflecți nd 
s-a ajuns la

Ceaușescu este unde-a ajuns poporul
și nimeni nu-I mai poate întoarce.

ACEST BĂRBATși bunăstare
„C/AFD 

SPUNEM 
CEAUȘESCU, 
NOI SPUNEM

ROMANIA
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„—Congresul evidențiază - in cadrul bilanțului general al transformărilor
înfăptuite de poporul român sub conducerea partidului in procesul edificării 
noii orinduiri-însemnătatea excepțională a realizărilor dobindîte în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, cea mai bogată in împliniri din întreaga 
istorie a țării, și care este legată nemilldc^ de activitatea neoĂos/ttf, 
desfășurată cu profundă pasiune revoluționară și înaltă răspundere pentru 
destinele patriei de tovarășii licolae Ceaușescu, seerstwul general ăl 
Partidului Comunist Român

(DIN REZOLUȚIA CONGRESULUI AL XII-LEA AL P. C. R.)

M-am dus la apa apelor și-am strigat : 
Mulțumesc ție maica apelor, ție fluviu părinte 
Și fiicelor voastre și feciorilor izvoare și rîuri : 
Acest bărbat este lucrarea voastră, 
Acest bărbat este izbînda firii voastre, — 
Cum pătrundeți voi, ocoliți sau dați la o parte 
Cu știința voastră genială, stavilele toate, 
Incit ajungeți totdeauna Ia țintă
Și mereu vă iese lucrarea pe care-ați dorit-o 
Acest bărbat este izbînda voastră de obîrșie, 
De la el încolo nu se vor mai semna tratatele de știrbire 
Numele voastre nu vor mai fi trecute

pe hrisoave de-nstrăinare. 
Mulțumesc ție, apa apelor, ție fluviu părinte, 
Cum stați la hotare și-n toate cutreierați și cunoașteți.

M-am dus la muntele munților și i-am strigat: 
Ascultă-mă să te laud de-atita-nțelepciune, 
De-atîta măiastră lucrare să te slăvesc : 
Acest bărbat este izbînda ta și-a

tuturor piscurilor cele din preajmă 
Tăria și întregimea voastră au izbindit,
Ați zămislit un bărbat cu demnitatea înălțimilor. 
Să fie liniștite zăpezile voastre și toate stîncile, 
Brazii și toate-nfățișările puterii și dreptății — 
Pe seama întregirii voastre și-a neștirbitei moșteniri, 
Nu se vor mai face învoieli și treceri ;
Bine-ați lucrat, de-acum stați pururi în tărie 
Acest bărbat este izbînda voastră neclintită.

2234000

În perioada 1965-1979 s-au construit 
din fondurile statului și ale populației

M-am uitat la soare și i-am dat de veste :
Fii liniștit, izvor al luminii,
A izbindit geniul tău
Lucrările și cheltuielile tale de foc n-au fost risipire, 
Ți-a reușit întreprinderea sacră asupra românilor ; 
Acest bărbat este izbînda concepției tale.

M-am dus în calea oamenilor și le-am spus : 
Slavă vouă, meritați demult această izbindă,
V-ați ales un bărbat curajos cum și-l merită țara 
Măsura și speranța voastră nu vor fi știrbite,
Ceaușescu este dreptul vostru, datoria voastră către lume. 
Fiți liniștiți, fiți lingă el tot timpul ;
De-acum se poate zice acest lucru în fața viitorului : 
Ceaușescu este o izbînda a poporului său, 
Cum l-a primit el și cum îl conduce nu-i o-ntîmplare, 
Mai presus de patimi și ambiții este legea poporului 

mereu încercat 
Ceaușescu este ceea ce nu i se mai poate lua 

poporului,
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ÎS mi de isterie mai, revelațiomră, de mărețe împliniri socialiste, 
sui ceedmerea partidului, a secretarului sau general, tonrăful Hake Ceauțestu )

DEMNITATEA
DE A FI 

NOI ÎNȘINE
Cei cincisprezece ani ce 

se împlinesc de cînd parti
dul și poporul l-au ales pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să le conducă în măreața 
operă de edificare socia
listă sînt nu numai cei mai 
fructuoși din istorie, ci o 
încununare a întregii noas
tre istorii.

Printr-o Împrejurare fe
ricită, împlinirea acestui de
ceniu și jumătate coincide 
cu sărbătorirea a 2050 dț 
ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat 
independent sub Burebista.

Spunem : întemeierea
unui stat centralizat si in
dependent. Dar ■ formula a- 
ceasta laconică închide în 
ea un adevărat testament 
ce avea să constituie în
dreptarul ființei unui popor 
de-a lungul întregii sale 
existente.

Unitate și independentă. 
Ceea ce făcuse încă in al 
treilea mileniu premergător 
nouă Burebista și ceea ce' 
aveau să facă 
cestui pămînt 
veacurile ce au urmat. Ca 
după diluviu, dintr-un mi
leniu de zguduiri ce surpa
se imperii și deplasase nea
muri de-a lungul și de-a 
curmezișul- continentelor, 
toate trecând prin bătătura 
noastră, după toată această 
fierbere planetară, ce se 
mai putea. întâmpla in spa
țiul carpato-dunărean. bă
tut de ' toate vinturile ? Ce 
mai putea crește aici ? 
Creșteau Țări : Țara Oltu
lui. Țara Oașului. Tara «Ha
țegului. Țara de Sus. Țara 
de Jos, Țara Dobrogei. 
toate deodată, una lingă 
alta, una cu umărul în 
umărul, celeilalte. prid
vor in pridvor, cu muscata 
unei ferestre rizînd busuio
cului purtător de noroc din 
fereastra •.vecină, despărțite 
doar de -geffi&aȚ/uneipăduri, 
de murmurul ș. unui pîriu,. 
legate de -bătrîna Dunăre, 
unite de rouă acelorași zori, 
de aceeași vorbă, de a- 
ceeași doină, de același su
flet. aceeași ..Terra blacho- 
rum“, aceleași Țări româ
nești. neclintite ca stinca, 
înfipte puternic în solul 
matern, ieșind deasupra, 
așteptind cu răbdare, sigure. așa cum s-a 
pe destinul lor. ca apele să 
se retragă, obligîndu-le să ■■ 
se retragă, să intre in pă
mînt și cornii roși de omizi, 
tămăduit!, să înflorească 
iarăși din Boian la Vatra 
Dornei. si vadurile să intre 
iarăși în pace și în trecere 
firească din Sătmar pină-n

* Săcele, pînă la Mare și 
Țările Române să nu do
rească alta decît unitate și 
neatîrnare.

Oamenii mari apar la 
timp : atunci cind popoare
le au nevoie mai mare de 
ei. se nasc din puterea e- 
nergiilor date la iv'eală din 
rădăcinile adinei în care să
lășluiesc. Astfel, din codrii 
Vlăsiei. ieși un bătrîn atit 
de simplu după vorbă, după 
port, avînd in ei tăria pă- 
mîntului, a voinței unui 
neam întreg, in stare să în
frunte acea dezlănțuire 
fantastică ce părea de ne
biruit. 
Moldovă 
ievod al

buie pomenit tot atit de des, 
pentru că Alexandru cel 
Bun întruchipă în sceptru-i 
virtuți tot atît de proprii, 
tot atît de definitorii ro
mânului : spiritul, pașnic, 
buna chivernisire a moșiei 
prin legi ce trimit atît la 
tradiția dacă pămînteană, 
cit și la dreptul roman, cul
tul ctitoriei, al înălțării lă
cașului ce atestă o civiliza-' 
tie'originală și inconfunda- 
bilă. Pe cîmpul de la Direp- 
tate un creștet tinăr ca ră
sărit din cel mai pur vis 
eminescian înălță coroana 
Moldovei si o purtă, vreme 
de 47 de ani, jumătate de 
secol. Știu acest popor, 
deci, să-și ridice în frunte-i 
pe Ștefan la Suceava, pe 
Vlad în Cetatea București
lor. căreia el îi și dădu hri
sov de naștere, pe Matei in 
Ardeal. Și tot acest popor 
— ce își mina turmele pe 
pajiștile alpine, cu iarba a- 
ceeași. prin care nu se dis
tingea nici un hotar des-

întelegem mai mult decît 
spun aceste cuvinte în dic
ționarele diplomatice. Tre
buie să înțelegem nu numai 
Unirea într-o singură tară, 
ci unirea noastră, a tuturor, 
„veri de ce neam vom fi", 
români, maghiari, germani, 
sîrbi, de alte naționalități, 
în jurul aceleiași idei, in 
jurul aceluiași suflet care 
este Partidul Comunist Ro
mân.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a unit prin 
trăsături ce erau ale noas
tre din străvechimi, tră
sături de o infinită no
blețe. deloc învechite in 
ciuda străvechimii lor. fer
tile. Secretarul general al 
partidului a dovedit că ase
menea trăsături pot fi ridi
cate la rangul principiilor 
politicii de stat : omenia, 
calitate proprie tuturor po
poarelor. dar care in nici o 
limbă nu și-a găsit un ter
men atit de fericit ca în 
limba noastră ; frăția cu

oamenii a- 
în toate

Iar In dulcea 
domni un vo- 

cărui nume tre-

de Vasile REBREANU

părtitor, acest popor ce in 
văile ce coborau de o parte 
și de cealaltă a Carpatilor 
își ara pămîntul cu senti
mentul niciodată umbrit de 
nimic că e al său din moși- 
strămoși. acest'popor de pe 
întreg cuprinsul locuit de el. 
cînta acel viers vrăjit 1 al 
Mioarei ce-I înfrățea tot
deauna cu plaiul matern, cu 
brazii și cu stelele Univer
sului' propriu — acest po
por știu să-și adune întrea
ga energie. 'întreaga cute
zanță. întreaga forță mili
tară și politică în perioada 
Voievodului'Mihai ce îl uni, 
ce săvîrși pentru întiia oară 
deții Decebal, după 1500 de -

• am.; o- singură tară, el în
suși, prin jertfă, intelegînd 
să. pecetluiască pentru tot
deauna Unirea, mormîntul 
lui fiind pămîntul întregii 
țări de la Turda la Tirgo- 
viște. Unire ce o visară și 
o însoriseră în programele 
lor luptătorii pașoptiști. U- 
riire ce o făcu națiunea, 

spus, la 1859, 
ce națiunea o înzestra cu 
neatîrnare la Grivita si 
Plevna, ce o desăvirsi pe 
Platoul Romanilor la Alba 
Iulia. căreia îi dete adevă
ratele dimensiuni și conți
nutul real la 23 August 
1944.

Pe aceste1 temeiuri, ve
nind in virtutea lor si ridi- 
cîndurle la înălțimi stelare, 
de-abia visate de' lungul șir 
al înaintașilor se impun cei 
cincisprezece ani de înflori
re ai României. înscriși 
strălucitor in viata con
temporană a patriei.

Se spune cu îndreptățire 
că popoarele își nasc oame
nii mari atunci cînd istoria 
are mai multă nevoie de ei. 
Și-a născut acest popor în 
anii marii sale Uniri fiul ce 
avea să ii împlinească în
treaga sa aspirație spre u- 
nitate și independentă.

Și cind spunem unitate și 
independentă, noțiuni ce. 
cum am văzut, animă po
porul nostru ne distanta de 
peste 2 000 de ani. trebuie să

toti oamenii de bine cu care 
ne-am impărtit necazurile 
și bucuriile, cu toate popoa
rele din lume, știut fiind că 
popoarele nu pot fi confun
date cu niște stăpînitori ce 
pot. -uneori, avea atitudini 
reprobabile ; spiritul con
structiv. atit de propriu po
porului nostru, pe care îl 
doare orice distrugere și pe 
care "îl bucură edificarea 
oricărui lucru frumos, ale 
cărui ctitorii, lipsite de or
golii deșarte, de emfaza 
stearpă, cresc, spre uimirea 
celor mai exigente spirite 
venite la noi din largul lu
mii. înfloresc atît de firesc 
în- peisaj ca reale odrȘsliri

. ale acestuia. •" caracteristică 
transmisă la scară de di
mensiuni colosale întregii 
„ofensive edilitare" de care 
sînt cuprinse absolut toate 
așezările noii noastre patrii.'

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a făcut stă- 
pînii cu adevărat nu numai 
ai propriului nostru pre
zent. Ca să fim cu adevă
rat stăpînii propriului nos
tru prezent. 
Nicolae 
restituit 
de care 
sindit 
Nicolae 
restituit . .
că istoria este cel mai de 
preț tezaur al unui popor, 
în absenta căreia legitimi
tatea însăși a poporului în 
concertul națiunilor puțind 
fi pusă in discuție. Și ‘ am 
văzut cu limpezime, fără e- 
zitări și fără îndoială, 
avem o 
dreaptă, 
avem, pe tot parcursul 
cesteia, nimic de ce să 
rușinăm, că niciodată 
am rîvnit nici un I 
străin.
ceva 
glia, graiul, sufletul, dati
na. Și pentru ca să fim stă- 
pinii cu adevărat el pre
zentului. ne-a dezvăluit di
mensiunea viitorului, tinta 
spre care mergem, chipul 
de miine al tării, devenirea

tovarășul
Ceausescu ne-a 

trecutul, vatra fără 
orice prezent e o- 
pieirii. Tovarășul

Ceaușescu ne-a 
istoria, știut .fiind

că 
istorie măreață, 
demnă, că nu 

. a- 

. ne 
nu 

rîvnit nici un bun 
că nu am făcut alt- 

decît să ne apărăm

noastră. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a împrietenit 
cu timpul.

Independenta noastră, 
reală, mai sigură decit ori- 
cind. nu este numai una de 
stat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a învătat pe 
noi. pe fiecare, ca oameni, 
să fim liberi, liberi de pre
judecăți. liberi de spaime, 
liberi de culpe închipuite, 
liberi să muncim bine, să 
gindim frumos, să iubim, să 
fim oameni cu adevărat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a redat demnitatea de a 
fi om, de a fi noi înșine, de • 
a ne redescoperi, de a fi 
proprii noștri stăpini.

Fericit cel ce a putut să 
cunoască cauzele lucrurilor, 
spuneau cei vechi. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
venind din Oamenii cei mai 
statornici și mai legați de 
acest pămînt. cei mai cre
dincioși destinului tării, cu
noaște din toată ființa cau
zele lucrurilor pentru a ști 
cu claritate ce trebuie fă
cut.

Am avut bucuria să mă 
găsesc in apropierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
atit in vizitele sale de lu
cru pe platforme industria
le ori în unități agricole, 
sau la intîlniri cu scriitorii, 
în cadrul cărora și-a mani
festat de fiecare dată dra
gostea pentru cuvintul scris, 
înțelegerea pentru condiția 
artistului, grija pentru des
tinele literaturii noastre. 
Am fost de fiecare dată im
presionați profund de Îm
pletirea atît de armonioasă 
a calităților marelui om po
litic cu omenia sa atît de 
autentică. Gestul energic se 
completa cu surîsul cald în 
conturarea unui portret de 
mare complexitate și cople
șitoare pregnantă, privirea 
vie. de șoim, inteligenta . . 
scăpărătoare;1 intuiția adine (, - 
pătrunzătoare. VizhihO mer- 
gînd de’ la perspectiva am
plă pînă la amănuntul ce 
putea trece nebăgat in șea-<. 
mă, dar de care depindea 
echilibrul întregii construc
ții. logica limpede, convin
gătoare prin ea însăși, ba
zată pe o argumentație bo
gată. pe o cunoaștere desă- 
vîrșită a problemei, indica
țiile date exact și- nuantat, 
răsturnarea cu un argu
ment hotăritor a unei si
tuații ce părea imuabilă, 
dar care apoi se dovedea a 
fi doar produsul inerției, u- 
morul spontan. firescul, 
toate concură la reliefarea 
unei uriașe personalități 
menite a fi nu numai ur
mată. ci si iubită de o na
țiune Întreagă.

Urmîndu-1 pe președin
tele tării, pe secretarul ge
neral al partidului, iubin- 
du-1, poporul nostru știe că 
„de-i vremea rea sau bună" 
îi sună frunzișul codrilor 
săi nepieritori, că „de-i 
vremea bună. rea", lui ii 
curge Dunărea, că, prin ur
mare, destinul său e acela 
ce trebuie să fie. că nimic 
nu-i poate răpi dreptul lui 
la viitorul de aur pe care 
și-l visează și 11 făurește cu 
propriile-i miini și proprii
le-! minți.
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PERIOADA CELEI

Tapiserie de Cornelia IONESCU DRĂGUȘIN

Omagiul
arfelor

Președintele țării manifestă 
o nesfârșită prețuire a virtuți
lor creatoare, o infinită grijă 
ca fiecare fiu al patriei să-și 
desăvârșească multilateral per
sonalitatea. In procesul neîn
treruptei împliniri multilate
rale a omului, tovarășul 
Ceaușescu a acordat totdea
una un rol deosebit creației ar
tistice, artei și culturii, expri- 
mînd, prin prezența și în
demnurile sale înalta prețuire 
față de operele care înnobi
lează spiritul uman, care îm
bogățesc patrimoniul culturii 
umaniste.

Celui care întîmpină creația 
și pe creatori cu o asemenea 
prețuire, acordîndu-le un rol 
de seamă in făurirea noii 
demnități a conștiinței umane 
a semenilor noștri, făuritorii 
artei — pictori, poeți, compo
zitori — îi aduc drept omagiu, 
drept semn al înaltei lor grati
tudini și devoțiuni, preocupa
rea plină- de dragoste și res
pect de a așeza în imagini, în 
cuvinte și în cîntece fapta 
adine umanistă, personalita
tea complexă a celui care este 
primul om al țării — al unei 
țări deplin exprimată în gin- 
direa, în cuvintul și în acțiu
nea lui revoluționară. Aseme
nea expresii artistice alcătu
iesc, laolaltă, o adevărată an
tologie a dragostei naționale 
pe care artele, traducînd în 
limbajul lor sentimentele în
tregului popor, o dedică pre
ședintelui României socialiste.

-V------ÎJV FALDURI TRICOLORE---------
Istoria cea nouă a patriei se scrie

la flacăra ce arde în ochii săi adinei
prin fapta-i sîntem liberi, iar maica Românie

mai are trup, și spirit, și-un Tricolor pe stînci. t 
El ne-a redat mîndria și datinile sfinte

că-n legea lor trăiră înaintașii toți 
și flori de pomenire aprins-a pe morminte

pentru martirii țării și bravii patrioți.

Și cîntecele sacre ale acestei nații
ni le-a repus în drepturi, cu gest de demiurg 

îl binecuvîntează jertfite generații
și către El mari jerbe de mulțămire curg 

ne-a învățat, de-a pururi, să fim uniți sub soare
să nu cedăm la nimeni o palmă de ogor 

ce vechi virtuți și forțe s-au strîns în sine oare 
și-acum țîșnesc la viață ca un bogat izvor ?

Se află-n fruntea țării, in cinstea ei cea mare 
de cincisprezece calde, sublime primăveri 

era un timp de slavă, neîmblînzitul soare 
topea-n fereastra vremii, fierbinte, flori de ger 

și păsârile-n cirduri se întorceau în țară 
minate de porunca a mii de ani de dor 

flori proaspete și ierburi porniră să răsară 
un duh al libertății pulsa primenitor.

II aștepta poporul cum griul sfînta ploaie 
iar pruncul veghea mamei, în nopți tîrzii și reci 

brăzdat de lacrimi multe, și patimi și războaie 
i-a sărutat obrazul, l-a luminat , pe veci 

și a venit in frunte ! ce zi de bucurie I 
ce fabulos luceafăr a izbucnit pe cer I 

prin El se împlinise lucrarea pururi vie 
a Daciei și-a Romei care în veci nu pier.

II înconjoară sincer, cu dragoste curată 
vitejii fii ai țării — un zid însuflețit 

îl îndrăgesc copiii la fel ca pe un tată 
bătrînii îl stimează ca pe-un vlăstar iubit 

Erou fără pereche, sînt cincisprezece anii 
de cînd ii e poporul sfătuitor loial 

și sanctuarul dacic, Tropaeumul Traiani 
și clopotele Putnei, și Arcul triumfal,

E comunist de tinăr, știind ce se cuvine 
dar mai presus de toate e mare patriot 

poporul simte multe și înțelege bine 
el știe să citească pe harta lumii tot 

de-aceea îl urmează pentru eternitate 
fiindcă e al țării, desprins din coapsa ei 

e dîrz ca zimbrul stemei și nimeni nu-l abate 
din legea strămoșească a puilor de lei.

Prin case și lăcașuri, brodat in scumpe fire 
în falduri Tricolore stă chipul său curat 

spre slava sa românii sădesc în nemurire 
puieți de brazi, și doine, și porți de lemn sculptat 

covoarele măiastre i le aștern în cale 
întîmpinat cu pîine și sare-n orice Ioc 

în cinstea sa închină rubinul din pocale 
dorindu-i sănătate, putere și noroc.

Acum, în primăvara aniversară, vie 
ni-s inimile orgă-n reverberații noi 

și ii jurăm iubire, credință și frăție 
legîndu-ne pe viață să nu dăm înapoi.

El e alesul nostru, poporul îl urma-va 
la fel ca pînă astăzi, unit prin jurămint.

Trăiască Ceaușescu, spre gloria și slava 
Partidului, și Țării, și Păcii pe pămînt I

Corneliu VADIM TUDOR

MAI IMPETUOASE DEZVOLTĂRI ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI

in procente

in procente

t
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„ClND SPUNEM CEAUȘESCU,
NOI SPUNEM ROMÂNIA”
Mărturii și sentimente ale oamenilor care l-au cunoscut direct 

pe secretarul general al partidului în neîntreruptul său dialog cu poporul
Tn fruntea acestor rinduri se așază firesc emoționanta 

mărturie a unui muncitor in destinul și in simțămintele 
căruia se concentrează simbolic destinul și simțămintele 
a milioane de oameni din România :

..Cind a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu la uzina 
noastră, la scurt, timp după intrarea ei in funcțiune. se 
împlinise cei mai vechi și mai frumos vis al meu. Lucra
sem, in tinerețe, departe de familie și noua întreprindere 
îmi oferise posibilitatea să mă întorc lingă ai mei. în si
tuația mea erau sute de găeșteni, care aveau acum locuri 

de muncă pe alese, căci alături se construise și întreprin
derea de frigidere. Am ieșit din mulțime să-i mulțumesc 
și să-i ofer o floare, dar n-am mai fost in stare să ex
prim, așa cum aș fi dorit, recunoștința celor ce-l încon
jurau. De emoție, cred că inima mi se oprise in loc. Am 
stat mai departe in preajma lui,, in secții și ateliere, as- 
cultindu-i convorbirile cu muncitorii. S-a interesat de cele 
mai felurite probleme, de la condițiile de muncă și viață 
ale muncitorilor pină |a folosirea eficientă a utilajelor și 
modernizarea producției. Acum, privind unitatea noastră 

și întregul oraș Găești, îmi dau seama că nivelul supe
rior la care am ajuns, sub orice aspect am privi lucrurile, 
este rodul măsurilor stabilite atunci. Am văzut in per
soana secretarului general pe cel dinții muncitor al țării. 
Prin intermediul televiziunii și al ziarelor, ii urmăresc 
mereu in vizitele sale prin uzine, pe ogoare și pe șantiere, 
și ori de cite ori stă de vorbă cu cite un muncitor mă văd 
pe mine în urmă cu aproape 11 ani și înțeleg că acolo s-au 
petrecut aceleași transformări minunate ca la noi și că 
acel muncitor, emoționat poate ca și mine, ii mulțumește 
pentru ele".

Sint ale întregii Românii aceste gîndurj și sentimente 
exprimate de Petre Stan, strungar la întreprinderea de 
utilaj chimic Găești-Dîmbovița. Pentru că în cei 15 ani 
de cind în fruntea partidului nostru se află revoluționarul 

■și gînditorul comunist Nicolae Ceaușescu. peste țara ro
mânească, angajată cu toată ființa ei în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, s-a boltit lumina 
celei mai fertile epoci din' istoria țării. Epocă deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului, Epoca Ceaușescu.

„Zidirea cea mai măreață a acestor ani: 
unitatea și frăția întregului popor 

în jurul partidului44
Personalitatea de anvergură istorică a 

conducătorului de partid și de tară Nicolae 
Ceaușescu este asociată firesc, de către 
întregul popor român, celor mai proemi
nente figuri ale istoriei neamului. Iată 
cum ne vorbește despre, acest fapt un om 
din legendarele ținuturi ale Vrancei, unde 
istoria reverberează eroic. Nicolae Nițu, 
muncitor la Ocolul silvic Focșani :

— L-am auzit vorbind în istorica și 
acum atit de frumoasa Piață a Unirii din 
Focșani. Veniseră să-l asculte chiar și 
oamenii din colturile depărtate ale jude
țului, de prin munți, strănepoți ai legen
darilor fii ai Vrincioaiei. Și, așa cum ne 
vorbea, cei care îl ascultau aveau credința 
că se află în fața noastră un om dintre 
cei pe care neamul nostru i-a rînduit 
adine în conștiința și in sufletul său pen
tru faptele mari săvirșite de ei întru apă
rarea și întregirea ființei noastre naționa
le. 'Mari înaintași, patrioți înflăcărați au 
implinit actul Unirii pămînturilor româ
nești intr-un stat unitar, independent și 
suveran. Președintele Nicolae Ceaușescu, 
prin forța politicii pe care o concepe și o 
promovează, prin tot ceea ce reprezintă el 
pentru toți fiii acestei patrii, a înfăptuit 
un act de o importantă covirșitoare : uni
tatea mdral-politică a poporului, unirea 
intr-o singură voință, intr-o unanimitate 
a conștiinței de sine, a forței pe care o 
reprezintă aceasta pentru tot ce are de 
înfăptuit poporul român, sub conducerea 
partidului, pentru apărarea libertății și

„Cel care a ridicat munca la rangul de lege 
morală a întregii societăți - unic și trainic 

temei al dezvoltării44
Toți cei care l-au întilnit in această cea 

mai fertilă epocă a României pe secre
tarul general al partidului au vie in me
morie ihțelepciunea și tenacitatea cu care, 
oriunde s-ar afla, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu elogiază munca de calitate, se 
interesează de rezultatele și de aspectele 
cele rpai diverse ale activității oamenilor, 
ii indeamnă să confere muncii lor atribu
tul eficienței maxime. Iată cum evocă un 
asemenea moment un țăran, obișnuit din 
moși-strămoși cu munca, dar care, intr-o 
anume împrejurare, a descoperit lucruri 
noi despre muncă. Ne vorbește Aurelia 
Cioc, președintele cooperativei agricole de 
producție Miloșești, județul Ialomița :

— în ziua de 9 iulie 1971, cind tocmai 
ne aflam pe cimp și recoltam griul, a ve
nit la noi in lan tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ne-a întrebat de munca noas
tră, de sănătate, apoi a intrat în grîu, a 
rupt citeva spice și le-a frecat în palmă, 
a suflat pleava și a cînțărit boabele, așa 
cum facem noi țăranii. Iar noi am știut 
atunci că și-a adus aminte de Scornicești. 
Pe urmă a văzut un cooperator de-al nos
tru care cosea o brazdă ca să poată intra 
combina. A luat coasa și a cosit de parcă 
toată viața făcuse acest lucim. Cind, obo
sit, a lăsat coasa din mină, am văzut că 
se simțea fericit. Au urmat discuțiile cu 
noi despre producții, despre tehnologii 
moderne in agricultură, îndemnul către 
producțiile cele mai mari... Mult timp 
m-am gindit la momentul acela și-am fă
cut in mintea mea o legătură cu întreaga 
activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și cu ideile mari pe care dinsul le-a fă
cut să devină legi ale vieții acestui popor. 
Și-am zis că una dintre cele mai impor
tante dintre ele este munca. Munca pe 
care dinsul a ridicat-o la rang de lege 
morală pe temeliile- căreia stă totul : dez
voltarea țării, prosperitatea, frumusețea 
și fericirea omului, insăși ideea de demo
crație adevărată. Pentru că. să ne amin
tim. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
cel1 care a readus in atenția întregului po

„Revoluționarul care a înrădăcinat 
în conștiința fiecăruia încrederea 

în forțele proprii, ambiția autodepășirii44
— La aceste minunate resurse apelează 

necontenit secretarul general al partidului, 
socotindu-le un izvor inepuizabil de ac
țiune revoluționară pentru atingerea telu
lui suprem al partidului — realizarea vi
sului nostru de aur. societatea comunistă 
— afirmă inginerul Corncliu Velincov, di
rector general al centralei industriale si
derurgice Galați. îmi amintesc cu emoție 
momentul cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consfătuindu-se cu noi. side- 
rurgiști și constructori ai combinatului 
gălățean, a deschis in fața noastră per
spectiva de a trece de la 6 ,1a 10 mi
lioane tone de oțel anual. Unui ne- 
specialist. poate că cifrele acestea nu-i 
dau dimensiunea reală a obiectivului de 
atins. Unui specialist însă ele îi spun 
foarte mult, ridică in fața lui semne de 
întrebare, chiar și temeri. Si aceste temeri 
se citeau probabil in ochii unora dintre 
noi. Consfătuirea a fost pasionantă, reve
latoare. Barierele tehnice din calea reali
zării acestei performante se ridicau una 

independenței, pentru progresul și pros
peritatea sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inâlțat astfel cea mai puternică și mai 
semeață zidire pentru o țară : unitatea și 
tăria morală.

Și încă o lumină de gi'nd, în completarea 
firească a adevărului unității. Matrițerul 
Matei Dikinger de la întreprinderea „Fla
mura Roșie“ din Sibiu :

— M-am aflat, în toamna anului 1974, 
printre entuziaștii par.ticipanți la .inaugu
rarea drumului Transfăgărășan — operă 
a cutezanței și tenacității și, in același 
timp, simbol al punților trainice dintre 
toate ținuturile românești, al unității geo
grafice, istorice și morale a României. 
Tocmai despre acest fapt, despre unitate, 
ne-a vorbit acolo, la înălțimea munților 
Carpați. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prin glasul său vorbea, de fapt, conștiin
ța poporului nostru întreg. Ne-a vorbit 
despre unitate' ca despre o necesitate a 
înfăptuirii grandiosului program al parti
dului, iar noi știam că unitatea aceasta 
există tocmai datorită politicii concepute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu odată cu 
epoca inaugurată de Congresul IX, datori
tă ideilor și acțiunilor sale prin care dez
voltarea multilaterală a României socia
liste, înfăptuirea idealurilor sale de'pro
gres și prosperitate, pentru toți fiii pa
triei, reprezintă liantul cel mai puternic 
al unității de gind. și faptă pentru toți cei 
ce trăiesc în țara munților Carpați.

por un principiu pentru care luptaseră și 
se jertfiseră generații și generații de re
voluționari, dar care, să fim drepți, fusese 
cam uYnbrit in perioada anterioară 
Congresului al IX-lea : „Nici muncă fără 
piine, nici pîine fără muncă !“. Și, într-a- 
devăr, nu poate sâ existe dreptate socială, 
nici democrație, nici egalitate și nici re
lații noi între oameni acolo unde acest 
principiu este nesocotit. Ridicind munca 
la rangul de principală îndatorire morală 
față de societate, pentru absolut toți oa
menii, atribuind muncii marea cinstire ce 
i se cuvine ca unic mijloc de asigurare a 
bunăstării, partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au așezat la temelia 
societății noastre principiile de neștirbit 
ale eticii și echității socialiste.

— In numele principiilor din Codul etic 
comunist — ne spune maistrul Toth Gabor 
de la Intreprindereâ „Unio“ din Satu 
Mare— tovarășul Nicolae Ceaușescu ne 
cere cu insistență să ducem o luptă ne
curmată cu rutina, inerția și conservato
rismul. A venit la noi în fabrică, a văzut 
ce și cum producem și acest lucru ni l-a 
spus : că am putea să fim mult mai a- 
.proape de cerințele vieții și ale economiei 
tării dacă ne-am strădui să spargem ti
parele unui sistem învechit de muncă, 
dacă am face eforturi pentru moderniza
rea producției. Sintem fericiți că-i putem 
raporta acum că s-au schimbat radical 
lucrurile în fabrica noastră. Cel mai im
portant insă mi se pare faptul că ne-a 
insuflat un mod nou. revoluționar, de a 
gîndi despre munca noastră, un mod 
intr-adevăr comunist, prin care se asigură 
nu o singură schimbare, odată, a unor 
tehnologii sau a unor sisteme de organi
zare depășite, cț o veșnică nemulțumire 
creatoare, dorința situării permanente in 
avangarda progresului tehnic, o mobilitate 
generată de conștiința necesității efortu
lui. învățindu-ne acest lucru esențial, to
varășul Ceaușescu ne-a învățat ce în
seamnă să fii. cu adevărat, comunist.

cite una sub presiunea argumentării soli
de, științifice a secretarului general al 
partidului și. ceea ce' era foarte semnifi
cativ, la construirea fiecărui argument al 
său în' favoarea cutezătoarei propuneri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu își asocia și 
contribuția de cunoștințe și de gindire 
creatoare a muncitorilor și inginerilor an
trenați în dialog. Simțeam cum fiecare 
dintre noi ne descoperim cu bucurie capa
cități pe care nu ni le cunoscusem, ne mo
bilizam aceste capacități pentru aflarea 
de soluții tehnice ingenioase. îndrăznețe, 
întregul efort de căutare pe care-1 desfă
șuram împreună era hrănit de o viguroa
să încredere în propriile noastre forte, 
încredere pe care secretarul general al 
partidului o stimula permanent, o ali
menta energic, ridicind mereu alte proble
me care se orînduiau pe drumul logic al 
rezolvării propunerii inițiale. Am înțeles 
atunci, profund, că puterea inestimabilă de 
convingere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constă, in primul rînd. in priceperea sa

CuM fe ta 
al secretarului 

general - 
tara întreagă

în cei cincisprezece 
ani de cînd se află
în fruntea 
tovarășul 
Ceaușescu,

partidului, 
Nicolae 

împreună
cu alți tovarăși din con
ducerea de partid si de 
stat, a făcut 438 VIZITE
DE LUCRU, în toate ju
dețele țării și în Capi
tală.

în această perioadă, 
secretarul general al 
partidului a vizitat 1 460 
de unități economice și 
sociale, printre care:

- 694 unități indus
triale

-216 unități agricole
-103 șantiere 

construcții
- 263 unități social- 

culturale și de învăță- 
mînt
- 63 institute de cer

cetări științifice și de 
proiectări
- 96 expoziții econo

admirabilă de a deschide, in conștiința 
fiecărui om al muncii, izvoarele încrederii 
in propriile forțe, mobilizindu-le in fa
voarea unei continue autodepășiri. Pentru 
această autodepășire continuă — adevă
rată forță motrice, creatoare de mari 
avinturi in înfăptuirea programului par
tidului — militează neobosit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— In strategia dezvoltării noastre mul
tilaterale cuceririle revoluției tehnice Și 
științifice au fost, promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu atita vigoare incit 
foarte puține țări în lume se- pot mindri 
cu ritmurile deosebit de dinamice de creș
tere economică ale României socialiste — 
relevă dr. Vasile Petcanu, directorul Cen
trului teritorial de calcul electronic Cluj- 
Napoca. Saltul impresionant din ultimii 
15 ani in domeniul edificării bazei teh-, 
nico-materiale are la origine concepția 
înțeleaptă a secretarului general al parti
dului. care a văzut in știință o redutabilă 
forță de producție capabilă să situeze țara 
noastră, intr-un timp relativ scurt, în rin- 
dul țărilor cu o industrie și agricultură 
moderne, puternic dezvoltate. încă de la 
Congresul al IX-lea, creativitatea tehnico- 
științifică națională a fost avută în vedere 
ca resursă fundamentală, iar integrarea 
invățămint-cercetare-producție — idee pro
movată cu fermitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a fost o investiție de mare 
încredere in inteligența creatoare româ
nească. îmi amintesc cu mare emoție vi
zita pe care conducătorul partidului și 
statului a făcut-o la centrul nostru de 
calcul în anul 1972. I-am raportat despre 
activitatea noastră și dinsul a rămas ne
mulțumit de ceea ce se făcuse pină atunci. 
Orientările stabilite pe loc împreună cu 
noi statorniceau o implicare mai profundă 
a informaticii în procesul conducerii și a 
cerut — nu numai nouă, ci la nivelul în
tregii țări — să realizăm sisteme infor
matice complexe, să nu ne mai limităm 
la simple calcule contabile. Putem spune 
cu justificată mindrie că dezvoltarea in
formaticii, ca și a altor domenii de „virf" 
■din țara noastră, il are drept ctitor pe 
secretarul general al partidului, neobosit 
deschizător de drumuri revoluționare in 
toate domeniile.

Pictură de Vladimir ȘETRAN și Ion BIȚAIM

mice, de artă, tîrguri. 
în cei 15 ani, tovară

șul Nicolae Ceaușescu 
a participat la 164 de

„E gîndul lui în fapta țării, e țara întreagă 
în fapta lui cutezătoare44

— La cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea 
că munca este laboratorul uriaș in care 
se făuresc puternicele personalități ale 
societății noastre — observă Alexandrina 
Andronic, economistă la Șantierul naval 
din Galați. Marele său merit este nu nu
mai de a fi recunoscut că între aceste 
personalități create in focul muncii pro
ductive un loc de frunte 11 ocupă femeile, 
ci, in primul rind, de a fi acționat cu o 
rară energie pentru ca femeia să-și ocupe 
de drept și de fapt, mai ales de fapt, 
locul alături de bărbat în toate comparti
mentele ' societății, de la conducere .pină 
la bancul de lucru. Contribuția ei de sub
stanță la cuceririle revoluționare din ulti
mii 15 ani, marile sale răspunderi in asi
gurarea permanentei tinereți a patriei, in 
creșterea și educarea tinerelor generații 
sint cu mult mai presus decît procentul 
de 51 la sută din populația țării — care 
și el reprezintă un argument definitoriu 
— și secretarul general al partidului este 
cel care a atras atenția neobosit asupra 
valorii acestui uriaș potențial revoluțio
nar. Cu prilejul unor vizite ;de lucru 
efectuate de secretarul general al parti1- 
dului Ia Galați, i-am mulțumit cu recu
noștință pentru încrederea acordată, fe
meilor, pentru locurile de muncă create 
și in unități altădată socotit^ „nepo
trivite" lor, cum era considerat și șantie
rul nostru, naval, unde lucrează peste 1 000 
de femei — muncitoare, tehniciene, in
ginere. Mi-a strîns mîna cu bucurie, ne-a 
urat mult succes și fericire. A fost un 
moment de puternică emoție pentru mine 
și pentru tovarășele mele de muncă, il 
înconjurăm cu tot respectul pe acest ilus
tru fiu al poporului nostru, care de 15 ani 
de cind răspunde de destinele patriei se 
dovedește neobosit In lupta cu inerția, cu 
prejudecățile, desferecind energiile intre- 
gii noastre națiuni. 

congrese, conferințe, 
consfătuiri, ședințe și 
întîlniri de lucru la nivel 
național, care au reunit

Cu prilejul marilor noastre sărbători, al 
vizitelor’ de lucru întreprinse în toate 
colțurile țării de secretarul general al 
partidului, deasupra mulțimilor, care-și 
întîmpină conducătorul se inalțâ cuvin
tele : „Ceaușescu și poporul". Ele exprimă 
o realitate insuflețitoare, un crez înflăcă
rat de luptă, conștiința indestructibilei 
unități. Iată, în încheierea anchetei noas
tre, temeiurile acestei unități în cuget și 
simțiri — prezentate de acad. Ștefan 
Pascu :

..Valoarea unei personalități se poate 
judeca în raport de mulți factori. Mai. 
intii, in raport de gindirea și înfăptuirile 
sale. Apoi în raport de timp și oamenii 
timpului său. In raport de gradul de 
identificare cu aspirațiile de progres și 
bunăstare ale tării și poporului, care a în
vestit-o cu mari răspunderi sau pe care 
o reprezintă eforturile sale. Și, ca urma
re, cu aspirațiile superioare ale întregii 
omeniri. 4

Istoria omenirii oferă exemple de perso
nalități care au întruchipat una sau alta, 
sau unele sau altele din caracteristicile 
amintite și, de asemenea, oferă exemple 
de personalități care au întruchipat toate 
caracteristicile amintite. Istoria poporului 
român — parte integrantă a istoriei ome
nirii — este de asemenea bogată in exem
ple și dintr-o categorie și din alta, în 
exemple de personalități integrale, in 
sensul însumării intr-o singură persoană 
a tuturor caracteristicilor amintite.

Din categoria personalităților integrale 
face parte, neîndoios, șl tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Ca orice perso
nalitate autentică, tovarășul Ceaușescu a 
fost dăruit de natură cu simburele ce con
ținea aceste calități superioare, pe care, 

cadre de conducere și 
oameni ai muncii din 
toate domeniile de ac
tivitate.

prin voința și stăruința sa excepționale, 
l-a dezvoltat, l-a implinit, l-a perfecțio
nat, pe măsura responsabilităților cu care 
a fost învestit de clasa muncitoare, de 
poporul român în întregimea sa, pe te
meiul calităților înnăscute și desăvirșite în 
procesul cuprinderii multilateralelor și de 
mare răspundere activități, tot mai mari, 
tot mai complexe, tot mai importante. 
Desăvirșite aceste calități native în mod 
conștient, prin eforturi necontenite, prin- 
tr-o voință și putere de muncă neobișnu
ite, excepționale.

In persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint armonios integrate toate 
calitățile ce definesc o adevărată perso- 

» nalitate istorică : gindirea înaintată, con
secvent revoluționară, de la vîrsta tine
reții pină la a maximei împliniri ; faptele 
in concordanță deplină cu gindirea, fie că 
e vorba_ de activitatea practică, fie de cea 
teoretică, de o complexitate impresionantă 
și una și alta. Raportată la timp, superio
ritatea ■ valențelor amintite este atit de 
evidentă îneît impresionează pe toți cei 
ce o cunosc. Este explicația prestigiului 
național și internațional în lumea con
temporană al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al țării și al poporului pe care 
le reprezintă. Identificarea gîndirii și ac
tivității. sale cu interesele țării și ale na
țiunii române înseamnă de fapt conto
pirea organică cu țara, cu poporul, pe 
temeiul tradiției istorice și al experienței 

. generației revoluționare, comuniste. Iden
tificarea și contopirea cu țara și poporul 
explică și înțelegerea profundă a trecutu
lui țării, explică prețuirea în cel mai înalt 
grad a istoriei dramatice și glorioase, In 
același timp, «a poporului român, lupta 
acestuia pentru progres și o viață demnă, 
pentru independență și suveranitate, lupta 
maselor populare și a adevăraților ei con
ducători pentru o viață nouă, pentru 
dreptate, libertate și unitate".

Anchetă realizată de
Mihaî CARANFIL 
Dionisie ȘINCAN
cu sprijinul corespondenților „Scinteil*
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Zi de bucurie
Sorinei; Marian, Mitică, Vio

rel, Mihalți. Cinci nume de bă
ieți, cinci semnatari ai unei emo
ționante scrisori primite ieri pe 
adresa rubricii noastre. Toii cinci 
sint de la Casa de copii școlari 
din Nămăiești. județul Argeș. 
Ce ne scriu Sorinei și colegii 
lui? Ne scriu că zilele acestea 
au împlinit 14 ani și au fost săr
bătoriți nu numai de colegii lor, 
ci și de profesori, care îi învață, 
ii educă și au grijă de ei ca 
niște adevărați părinți, de care 
ei n-au avut parte. „Mulțumind 
din toată inima pentru condițiile 
ce ni s-au creat pentru a de
veni oameni de nădejde, ne-am 
gindit să vă dăm și dum
neavoastră această veste de 
bucurie".

Care bucurie, multi ani să 
vă fie !
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Minerva și Butoi
„Minerva" este numele și... 

renumele unui restaurant din 
centrul Craiovei, Butoi este nu
mele unui cetățean din Ticlehi, 
județul Gorj. Intr-o bună zi 
(numai bună n-a fost să fie), 
Gheorghe Butoi a făcut cunoș
tință cu „Minerva". luind loc la 
o masă. A cerut ce-a poftit și a 
fost servit. In loc să-și vadă 
de... tacimul lui, 
se ia la harță' cu 
sumatori.

— Și ce dacă 
Butoi? Asta iți dă 
spui mie să spăl 
că v-arăt eu !...

De la harță pină la ceartă și 
de la ceartă pină l'a scandal n-a 
mai fost decît un pas. Intru po
tolirea lui Butoi a sărit paznicul 
Ion Lăutaru și alți consumatori. 
Și Butoi <a spălat... putina.

Veselie scump 
plătită

Plecînd in concediul ei 
odihnă, gestionara Elena 
pașcu, de la unitatea nr. 7 
j uter ia din Roman, și-a 
citeva mii de lei la ea. Dar nu 
de la... ea, ci din banii Bijute
riei. După propria mărturisire, 
in concediu a petrecut excelent, 
s-a plimbat, s-a distrat. Intr-un 
cuvint, s-a simțit minunat. Dar 
imediat după ce s-a întors la 
muncă, a început s-o doară 
capul. Auzind că trebuie să se 
facă inventarul unității, gestio
nara a dat fuga la un alt maga
zin, de unde a cumpărat mai 
multe ceasuri, pe care le-a adus 

• in unitatea de care răspundea, 
pentru a acoperi suma de bani 
pe care o luase la plecare. Dar

a început să 
ceilalți con-
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mă cheamă ' 
dreptul să-mi 
putina ? Lasă i
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I cum asemenea operațiune se UUț i
J fnește „introHaâbf'e de marfițfi /I 

fără forme legale", acum i se *
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întocmește un dosar penal per
fect legal.

Tot alcoolul
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și | 
să 
la
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— Mă numesc Cornel Piluț 
sînt din Cluj-Napoca. Vă rog 
se retină că am venit aici, 
miliție, din proprie inițiativă, . 
pentru a vă aduce la cunoștință 
că sint autorul unui accident de 
circulație.

E bine că C.P. s-a prezentat 
singur la miliție să-și recunoas
că fapta, dar e rău că a făcut 
acest lucru nu imediat, ci a 
doua zi.

Ce se întîmplase?
Conducind autoturismul pro

prietate personală 2—CJ—8670, 
lingă un pod de peste riul So
meș a pierdut controlul volanu
lui și a dat peste o familie — 
soț, soție și o fetită. Urmarea 
a fost tragică : fetița și-a 
dut viața, iar părinții au 
transportați la spital in 
gravă.

A doua zi, C. P. era cu mintea 
clară, spre deosebire de ora 
cidentului, cind se afla sub 
fluenta alcoolului.

Invențiile 
neglijenței

Inginerul Mircea Iliescu __
Botoșani ne sesizează că între
prinderea locală de industriali
zare a laptelui oferă consuma
torilor un nou produs : smin
tind cu... bioburi de sticlă.

— De unde și pină unde? — 
l-am întrebat noi.

— Cum de unde? Dlntr-un 
borcan cu smintină. Copilul meu 
era gata-gata să rămină fără 
limbă. Noroc că la vîrsta lui 
rana provocată de un ciob 
de siclă s-a vindecat relativ 
repede.

Am cerut explicații conducerii 
întreprinderii furnizoare și am 
aflat, cu surprindere, că livrarea 
smintinii către unitățile comer
ciale se face numai in cutiuțe 
de plastic. Dacă e așa. atunci 
cum ajunge la consumatori și 
smintină in borcane cu cio
buri? Ar fi de dorit ca răspun
sul să fie bine... smîntinit.

...Si n-a fost 
floare la ureche

— Și zici că hunedorenii 
mari iubitori de flori ?

— Sint. Cine nu iubește 
rile ?

— Dar de vindut cum se 
pc-acolo ? 
dacă 
să le 
tor.

Un 
Popa 
Iul următor : 
la un preț și să le vindă la. Deva 
cu suprapreț. Deci, speculă cu 
flori. Dar nici n-a apucat bine, 
precupeața să-și înceapă... piața, 
că s-a și pomenit cu marfa toată 
confiscata. Și astfel, peste 1200 
de garoafe au luat drumul, la 
prețul lor, spre vasele adevăra- 
ților iubitori de flori. O anticipa
tă afacere care, cum se vede, n-a 
fost floare la ureche.

Rubrică realizată de , 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

pier- 
fost 

stare

ac- 
in-

din

sini
fio-

vind 
Că m-am gindit că 

tot sint amatori de flori, 
dau și eu o mină de aju-

„ajutor" pe care Maria 
din Arad l-a înțeles in fe

să cumpere flori
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Cine dă răspuns agricultorilor din Teleorman dacă să insămînțeze sau nu sfecla de zahăr 
fără prețioasa substanță aflată in niște vagoane de care nimeni nu știe pe unde umblă ? sub asuprire"

CÎTEVA DATE STATISTICE
© In această primăvară, unitățile agricole din județul Teleorman au de 

insămințat 75 000 hectare cu culturi din prima epocă.
© Pină la 21 martie s-a încheiat însămînțarea celor 3 800 hectare cu 

mazăre, 4 100 hectare cu lucernă și 1 200 hectare cu cartofi timpurii - adică 
întreaga suprafață prevăzută a fi cultivată în acest an la culturile res
pective. De asemenea, au mai fost semănate circa 3 500 hectare cu in,' 
1 000 hectare cu sfeclă furajeră, iar plantarea legumelor s-a executat pe 
5 000 hectare din cele 6 000 stabilite a se realiza in prima epocă.

® Pentru semănatul sfeclei de zahăr și florii-soarelui au fost pregătite 
cite 1 250 semănători, care pot executa această lucrare în 3 și, respectiv, 
5 zile.

La prima oră a dimineții, intrăm în 
marea cimpie a Teleormanului pen
tru a urmări cum este organizată și 
cum începe munca în această cam
panie de primăvară atit de pre
santă și cu un volum mare de lu
crări. Oprim la una din taberele de 
mecanizare din cimp, organizată 
pe hotarul cooperativei din Furcu- 
lești. Deși abia era trecut de ora 6, 
singurul cu care putem sta de. vorbă 
este mecanicul de întreținere, aflat 
într-o scurtă pauză de odihnă, după 
primele ore de lucru ale dimineții în 
care a trebuit să înlăture citeva de
fecțiuni ivite în ziua precedentă la 
tractoare. Mecanizatorii au sosit și 
au intrat în brazdă la ora 5,30. Se lu
cra grupat în trei formații : două la 
pregătirea terenului și una la semă
nat. A patra formație, aceea care lu
cra la erbicidat, se afla încă in faza 
de pregătire. Pămîntul a „ieșit din 
noapte" albit de brumă și trebuia aș
teptat pină ce se va mai încălzi. în
treaga formație era prezentă însă in 
cîmp și fiecare avea cite ceva dd 
făcut. Mecanizatorii verificau și cu
rățau duzele de la instalațiile de er
bicidat, cooperatorii și șeful de fer
mă preparau soluția și jalonau te
renul. Totul se pregătea pină în cele, 
mai mici amănunte pentru ca odată 
început, lucrul sâ nu se mai opreas
că pină seara.

Formațiile cu discurile lucrau și

azotoase și tăvălu- 
după semănat, peste 
răsar, asigurîndu-ți o 
frumusețea. In rest, 
să fii atent la rărit

de îngrășăminte 
gești la 1—2 zile 
18 zile plantele 
cultură de toată 
nu trebuie decît
și să nu lași cultura să se imburuie- 
neze. Iar noi care obținem un venit 
net de 7 000—8 000 Iei la hectar spu
nem că nici un efort nu este prea 
mare cind lucrezi în asemenea con
diții de eficiență".

Am mai remarcat la C.A.P. Furcu
lești și modul în care s-a conceput 
organizarea muncii pe formații spe
cializate, cu răspunderi precise de la 
cooperator și mecanizator pină la 
șeful acesteia, specialistul consiliului 
agroindustrial sau reprezentantul co
mandamentului pentru agricultură, 
în acest scop, atit la nivelul con
siliului agroindustrial, cît și al 
fiecărei unități agricole au fost în
tocmite fișe cu atribuțiile fiecărui om 
care are in răspundere o anumită 
lucrare. Odată ajuns într-o unitate 
poți afla exact locul unde se lucrează, 
ce formații există și cine le coordo
nează, care este norma de muncă a 
formației în ziua respectivă. Aceasta 
face parte dintr-un ansamblu de mă
suri organizatorice de largă genera
lizare în unitățile agricole din jude
țul Teleorman, inițiat și controlat 
direct, de comitetul județean de par
tid. în rindul acestor măsuri se în
scriu constituirea taberelor de cimp

Tractoarele cu discuri deschid front de .lucru semănătorilor, care intră în 
brazdă la numai cîteva ore după pregătirea terenului

Foto : I. Pop

erau coordonate separat, pentru că 
fiecare avea norma sa proprie
— adică 40 hectare pe zi. Am 
întrebat dacă nu este puțin doar 
cite 10 hectare pe un tractor. „Me
canizatorii ar putea realiza mai mult
— ne spune președintele cooperati
vei, tovarășul Nicolae Călin. Noi am 
învățat însă de mult ce înseamnă în 
agricultură lucrul bine făcut și la 
timpul său". Dar pentru a asculta o 
lecție despre lucrul bine făcut și la 
timpul său, președintele cooperati
vei ne invită acolo unde 4 semă
nători au și introdus sub brazdă să- 
mința de sfeclă pe 80 hectare. Pe 
drum, privim Ia acest om cu părul 
albit poate nu atit de ani, cit de 
greutățile pe care a trebuit să le în
vingă pentru a ridica unitatea pe 
care o conduce la nivelul de dezvol
tare de astăzi. Și la început ii inter
pretăm greșit gestul omului de lâ 
țară de a identifica solele bune de 
semănat prin bucata de pămînt stri
vită în palmă. Aici, gestul are altă 
semnificație : secretul marilor pro
ducții de sfeclă de zahăr la coope
rativa agricolă • din Furculești este 
legat tocmai de umezeala ridicată 
pe care trebuie să o aiba stratul de 
pămint in care se încorporează să- 
mînța. De aceea și semănatul acestei 
culturi începe imediat ce pămintul 
permite intrarea tractoarelor. „Nu
mai pe această cale cîștigăm un 
avans la răsărirea plantelor de pină 
la 10 zile — ne spunea inginerul șef. 
al cooperativei, tovarășa Constanța 
Călugăreanu. Dar pentru o producție 
de 50 tone la hectar trebuie să asi
guri, în primul rind, un agrofond 
foarte bun și o densitate de pînă la 
240 000 plante la hectar. Aceasta pre
supune nu numai o bună reglare a 
mașinilor, ci și o îndrumare atentă, 
la fața locului, pentru a se respecta 
întocmai viteza de înaintare și adin- 
cimea de semănat, funcționarea me
canismului de distribuire a seminței. 
Dacă mai administrezi Iși 100—110 kg

în imediata apropiere a principalelor 
puncte de lucru, transportul organizat 
al mecanizatorilor și cooperatorilor 
care lucrează la semănat, asigurarea 
asistenței tehnice și a alimentării cu 
carburanți în cîmp și servirea tot in 
cîmp a mesei calde pentru toți me
canizatorii.

Efectele pozitive ale acestor măsuri 
se materializează în importante eco
nomii de combustibil, în creșterea 
randamentului de lucru al mașinilor 
și tractoarelor, dar mai ales în întro
narea unui spirit de ordine și disci
plină care imprimă campaniei agri
cole de primăvară din județul Tele
orman o pronunțată trăsătură calita
tivă. Calitate subordonată atît rațiu
nilor de ordin tehnologic, cit și din 
punct de vedere al eficienței econo
mice. Acestui dublu scop slujesc și 
normele tehnologice elaborate pentru 
fiecare cultură și zonă în parte. Apli
carea lor este obligatorie numai in 
privința limitelor minime care garan
tează obținerea producției planificate. 
La I.A.S. Zimnicele, la cooperativele 
agricole Moșteni-Furculești, Fintinele, 
Bogdana, Urlui, la cele din Zimnicea, 
la Nanov și Putineiu, tehnologiile 
aplicate de către, specialiști vizează 
insă obținerea unor producții mult 
mai mari. Așa își explica directorul 
I.A.S. Zimnicele, tovarășul Eugeniu 
Matei, opțiunea pentru folosirea ma
șinii clasice SPC—6 la însămînțarea 
suprafețelor ce vor fi cultivate cu po
rumb din noul hibrid „Pionier", că
ruia trebuie să i se asigure cel puțin 
70 000 plante recoltabile la hectar. Tot 
din rațiuni de randament și eficiență, 
cooperatorii din Furculești recurg la 
tradiționala administrare manuală a 
îngrășămintelor azotoase pe rind.

Respectarea întocmai a epocii op
time de semănat este tot o problemă 
de ordin calitativ. Ce efecte pozitive 
aduce semănatul timpuriu se poate ■ 
deduce si din ceea ce spunea ingi- 
nerul-șef din Furculești. Din motive 
independente de ei, agricultorii te-

$

Asigurarea unui agrofond bun, sămînță de calitate, o densitate de pină la 
240 000 plante la hectar, dar mai ales semănatul timpuriu - iată secretul 
producțiilor mari de sfeclă de zahăr realizate, an de an, la cooperativa 
agricolă din Furculești - Teleorman. Munca este organizată în flux continuu.
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PROGRAMUL 1

10.00 Desene animate
10,25 Olimpiada școlară de limba și 

teratura română (faza a H-a)
10,45 Teleclnemăteca
12,10
13,00
16,40

Concert educativ.
De la A la... infinit
Clubul tineretului 

„Trăiască Ceaușescu. 
Partidul și poporul. 
Trăiască România, 
Trăiască Tricolorul !"

Spectacol de muzică și poezie

11-

. . . . ’ or
ganizat de cenaclul Flacăra al tine
retului revoluționar șl Radiotele- 
vizlunea română. Realizator : A- 
drian Păunescu

cinema
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea-
nu : PATRIA — 9; 12; 16; 19, FA
VORIT — 8.45; 11,30; 14,15; 17;
19,45, ’CULTURAL — 9.30; 12,30;
16; 19.
• Mizerabilii : SCALA — 9,15;
11,45; 14,15; 17: 19,45. BUCUREȘTI 
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Fata de pe lac : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
q Prima mea vară : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30.

18.35 Săptămlna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 ~ ‘ '15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar. „Un om, 
o patrie, un popor". Film de loan 
Grigorescu șl Manase Radnev 
Cintece de voie bună șl romanțe 
FUm serial : Dallas — Compania 
petrolieră Ewing. Episodul 30 

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,30 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al. spiritului revoluționar 
Muzică populară instrumentală 
Film documentar : Sculptură în 
lemn în Ball.
Capodopere, mari interpreți.

20.10
20,55

20,10
20,25

20.55
21,45 Telejurnal

• Mijlocaș la deschidere : CINE
MA STUDIO — 10: 12; 14: 16; 18; 

•20, VICTORIA — 9; 11.15; 13,30;
15,45: 18; 20.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20. FESTI
VAL — 9; 11,45; I4.tfo: 17,15; 20, 
EXCELSIOR — 9; 11;15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15.
• Accident — 15; 17,15, Studentul, 
computerul și cartofii — 19.30 : 
TIMPURI NOI.
• Popeye marinarul — 9; 10,15;
12,30; 20, Clopote de toamnă — 
14,15; 16; 18 : DOINA.
O Sosea odată un călăreț: FERO
VIAR — 8.45; 11; 13,30: 15.45; 18; 
20,15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;

leormăneni stau însă și acum cu să- 
mința in sac in așteptarea erbicide
lor pentru că, ni se spune, Regionala 
C.F.R. Craiova nu a dat încă de 
urma vagoanelor care trebuie să 
ajungă la Teleorman. Nu știm exact 
dacă C.F.R.-ul sau alții se fac vino- 
vați de această nepermisă nepăsare 
și nu avem nici căderea să spunem 
agricultorilor de aici dacă Aă semene 
sau să mai aștepte erbicidele. Ceea 
ce putem afirma este că de acum 
fiecare zi de intîrziere micșorează 
recolta de sfeclă. Iată de ce socotim 
că este absolut obligatoriu ca Minis
terul Agriculturii să-și spună răspi
cat cuvîntul in această problemă 
acută. Pentru că în acest caz zicala 
„tăcerea este de aur" nu mai are 
nimic din înțelepciunea pe care o 
exprimă.

Apreciind măsurile inițiate de co
mitetul județean de partid privind 
îmbunătățirea organizării și creșterea 
nivelului calitativ al actualei campa
nii agricole de primăvară, supunem 
atenției un caz care, deși izolat, nu 
face altceva decit să demonstreze că 
o măsură, oricît de bună ar fi nu poa
te să-și atingă scopul dacă nu se ac
ționează cu răspundere pentru apli
carea ei. în jurul amiezii ajun
gem în zona consiliului agroin
dustrial Piatra. Cum nimeni nu a 
fost in măsură să ne îndrume spre 
un punct de lucru .sau pe urmele 
vreunui cadru de răspundere, ne-am 
oprit la cooperativa agricolă din 
Viișoara, unde numai întimplarea a 
făcut șă-1 putem găsi pe inginerul 
șef al unității, tovarășul Ion Filip. 
Se afla la sediul unei foste secții de 
mecanizare, transformată acum în- 
tr-o mostră de totală dezordine. La 
început ne-a spus că se îngrijea, 
chipurile, să trimită hrana caldă me
canizatorilor. Mai tîrziu avea însă 
să-și amintească că a venit pentru cu 
totul altceva : să verifice semănăto- 
rile care a doua zi trebuiau să. intre 
în brazdă. L-am rugat să ne ducă la 
un punct de lucru, dar s-a scuzat in- 
voeînd starea impracticabilă a dru
mului. Am acceptat în cele din urmă 
să facem doar o documentare teore
tică asupra organizării și desfășură-

rii muncii, stabilirii responsabilită
ților pe oameni. Și ne-am convins 
că nu poate sâ ne spună ceva deo
sebit, pentru simplul motiv că în 
această unitate nu se respectă nici 
una din indicațiile date de comite
tul județean de partid, 
inginerul-șef nu cunoștea activitatea 
din cooperativă 
cadrelor de aici.

Am pornit spre cîmpia Teleorma
nului cu intenția de a scrie un re
portaj despre munca gospodarilor de 
aici in lupta pentru încheierea grab
nică a uneia dintre cele mai impor
tante și urgente lucrări din această 
perioadă: semănatul sfeclei de za
hăr. Cum acest lucru nu ne-a fost 
dat să-l vedem decît in puține ca
zuri — dată fiind lipsa erbicidelor — 
a trebuit să ne rezumăm tot la lu
crările de pregătire a terenului. Or, 
aceasta ridică de acum serioase sem- 

• ne de întrebare cu privire la respec
tarea întocmai a perioadelor de se
mănat .stabilite prin programele spe
ciale ale comandamentului județean 
pentru agricultură. Pentru că potri
vit acestor programe, din această 
săptămină ar trebui început și semă
natul florii-soarelui. Suprafețele 
pregătite în acest scop sînt insufi
ciente pentru a asigura un front de 
lucru la nivelul vitezelor zilnice de 
semănat cu care ar trebui să se lu
creze de acum. Explicația, reală de
altfel. că rămînerile în urmă sint 
determinate și de faptul că in 
partea de nord a județului nu s-a 
putut lucra, trebuie acceptată numai 
in măsura in care tocmai aici se ac
ționează pentru organizarea muncii 
în schimburi prelungite. în vederea 
recuperării grabnice a restanțelor. 
Cel puțin să se facă o treabă bună 
la semănatul florii-soarelui. dacă 
sfecla de zahăr este o problemă din 
care nu se face încă nici o „proble
mă", deși cineva ar trebui să răspun
dă pentru tergiversarea cu care se 
declanșează această acțiune.

Mai exact,
și nici răspunderea

Iosif POP
Ion TOA.DER
corespondentul „Scînteii

în urmă cu un veac, la 23 martie 
1880, s-a stins din viață generalul 
Gheorghe Magheru. „Sărac de avere, 
de bogat în fapte, pandurul de Ia 1821 
și 1828, generalul milițiilor și mem
brul guvernului provizoriu de la 1848" 
— scria zianll „Românul" — trecea, 
aproape octogenar,. în filele istoriei, 
„după ce văzu națiunea sa intrind cu 
vitejie în Plevna 
cîmpul de onoare 
dentă".

Densă și' bogată 
Gheorghe Magheru s-a împletit strins 
cu o bună parte dintre marile eveni
mente pe care le-a trăit poporul ro
mân în secolul trecut. Născut aproape 
de cumpăna veacului, în 1804. pe me
leagurile gorjene. a crescut in mijlo
cul unei țărănimi libere, cu vechi și 
puternice tradiții revoluționare, și 
care, chiar în anii tinereții sale, se 
ridicase sub steagurile Vladimirescu- 
lui pentru împlinirea idealurilor de 
eliberare socială 
și națională. Me
diul social, revo
luția de la 1821, 1 
printre ai cărui 
luptători se nu
mărase și el, a- 
veau să înrîureas- 
că profund evo
luția lui Gheor
ghe Magheru.

Faptele sale de 
arme, calitățile de 
vedite în cursul războiului 
turc din 1828—1829, cînd trupele 
de panduri români au obținut citeva 
răsunătoare victorii împotriva for
țelor otomane, păreau a indica în
ceputul unei glorioase cariere mili
tare. Dar Gheorghe Magheru a 
optat la scurt timp după război pen
tru administrație ; a încercat stărui
tor să curme abuzurile și vexațiunile 
mai marilor vremii, ceea ce i-a adus 
„renumele de cel mai bun administra
tor din țară", cum scria loan Maio- 
res{ju.

Fără îndoială că perioada cea mai 
efervescentă a vieții lui Magheru o 
alcătuiesc zilele revoluției pașoptiste. 
Atunci, Magheru a avut un rol ifnpor- 
tant in declanșarea și consolidarea 
revoluției, în zădărnicirea încercări
lor boierimii reacționare din Oltenia 
de a aresta guvernul provizoriu for
mat la Islaz la 9 iunie 1848. Ca mem
bru al acestui guvern, s-a pronunțat 
pentru „emanciparea completă a clă- 
cașilor", a militat alături de Nicolae 
Bălcescu, pentru crearea unei forțe 
militare revoluționare puternice, ca
pabile să înfringă opoziția reacțiunii 
interne, să apere cuceririle revoluției 
împotriva intervenției străine. Trimis 
în iulie 1848 în Oltenia, unde se 
bucura de o popularitate deosebită, 
pentru a pune bazele unei armate 
populare revoluționare, a acționat cu 
energie și stăruință în acest scop. în- 
vingînd greutăți deosebite — preca
ritatea mijloacelor materiale, lipsa 
armelor. împotrivirea acerbă 
țiunii.

Dînd urmare îndemnurilor 
lului Magheru — „frații mei 
alergați cu orice armă veți avea, se
ceri, lănci, coase, puști, cari au fost 
armele vitejilor noștri străbuni ro
mani, alergați sub steagul libertății și 
aideți cu toții să ne luptăm și să 
păstrăm sfintele drepturi" — mii de

și ieșind de pe 
liberă și indepen-
în fapte, viata lui

locuitori s-au -îndreptat spre Cîmpul 
lui Traian, unde generalul Magheru 
organizase tabăra militară. La sfirși- 
tul lui septembrie erau adunați aici 
aproape 30 000 de oameni ; semnifi
cativă pentru hotărîrea de luptă a 
maselor populare este relatarea unui 
corespondent al „Gazetei de Transil
vania". care scria că în tabăra con
dusă de Magheru veniseră o mare 
mulțime de săteni „să se informeze 
cind și încotro pornește armia, pentru 
ca și districtele lor, cu toții, cu mici 
cu mari, să se ridice și să spri.jinească 
curajul și vitejia bravilor soldați pen
tru cîștigarea și apărarea drepturilor 
țării". Se adevereau astfel cuvintele 
lui Gheorghe Magheru că nu exista 
vreun „adevărat român care să mai 
poată trăi din nou intr-un regim de 
tiranie cumplită și infamă, după ce a 
trăit putină vreme subt dulcele soare 
al libertății, după ce a gustat o dată 

fericirea de-a fi 
cetățean al unei 
nații regenerate". 
Deși intervenția 
armatelor străine 
a dus la ocuna- 
rea Bucureștilor, 
la 13 septembrie 
1848, oștirea revo
luționară a conti
nuat să exercite 
efectiv, încă o 

bună bucată de timp, controlul politic 
și militar asupra unei apreciabile 
părți a țării, incit, așa cum constata 
„Gazeta de Transilvania", mai multe 
județe „susțineau cu curaj constituția 
și nu vreau să recunoască noul gu
vern ce se ținea numai prin silă și 
putere armată străină".

După înfringerea revoluției, gene
ralul Gheorghe Magheru a luat dru
mul lung și greu al exilului. La 
Triest, Viena și Constantinopol, el a 
menținut o strinsă colaborare cu cei
lalți revoluționari pașoptiști aflați in 
exil, a pledat necontenit prin cele 
mai diverse mijloace pentru triumful 
cauzei românești. S-a reîntors în pa
trie în anul 1857, într-o perioadă cind 
întreaga activitate a românilor era 
concentrată spre realizarea Unirii 
Moldovei cu Muntenia, fiind ales de
putat în Adunarea ad-hoc a Țării 
Românești.

După dubla alegere a lui Al. I. Cuza, 
a sprijinit reformele novatoare din 

. timpul acestuia, eforturile de moder
nizare a statului. Era deputat, cind 
la 9 mai 1877 a fost' proclamată in
dependența de stat a României; asis- 
tînd apoi, la Corabia, pe locurile unde 
cu cinci decenii in urmă luptase cu 
armiile otomane, la trecerea oștirilor 
românești la sud de Dunăre,- pentru 
pecetluirea actului de la 9 mai 1877. 
A susținut cu fonduri bănești |înzes-

1 trarea armatei in rîndurile căreia se 
afla unul dintre fiii săi, iar prin ar
ticole de presă a susținut cu înflăcă
rare drepturile legitime ale poporului 
român.

Pentru marile sale fapte, pentru 
flacăra iubirii de țară care i-a lumi
nat necontenit viața, poporul român 
păstrează numele generalului Gheor
ghe Magheru în sipetul de preț al 
sufletului său, cinstindu-1 ca be un 
înaintaș de seamă.

100 de ani de la moartea 
generalului ’ 

Gheorghe Magheru

I

comandant do-
ruso-

a reac-

genera- 
români,

*

Prof. Paul GRIGORIU

Viața economico-soeială a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

IERI, LA SĂVINEȘTI

O nouă instalație în probe tehnologice

La Combinatul de îngrășăminte chimice-Slobozia

Fotografie trimisă ieri de corespondentul nostru 
pentru județul Neamț

Livrări suplimentare la export
Printr-o muncă susținută și o bună organizare a procesului de pro

ducție, colectivul Combinatului' de îngrășăminte chimice Slobozia și-a 
realizat și depășit planul la export pe primul trimestru al acestui an. 
Planul la livrări de substanță activă a fost realizat in proporție de 126,8 
la sută. Cele mai bune rezultate le-au obținut muncitorii și specialiștii 
fabricilor de uree și azotat de amoniu, conduse de subinginerul Ionel 
Andrei și, respectiv, inginerul Constantin Gherman. Ei sint hotărîți — 
după cum ne spunea tovarășul director al combinatului, inginerul Valeriu 
Platon — ca, printr-un efort sporit, planul la export în perioada urmă
toare să fie nu numai realizat în mod ritmic, ci și depășit. (Mlhai Vișoiu).

IN INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ

O mie de produse noi vor înlocui 
importurile

C-

Ne . aflăm la noua fabrică de 
caprolactamă de la Combinatul de 
fire si fibre sintetice Săvinești, care 
va intra în producție în .cursul aces
tui an. Interlocutor — tovarășul 

■ Nicolae Săndescu, inginerul-șef al 
combinatului, care ne prezintă, pe 
scurt, evenimentul zilei :

— După cum vedeți, a intrat în 
probe tehnologice prima dintre cele 
trei instalații de bază ale noii fa
brici, instalație care va produce 
ciclohexanonă, cea mai mare de 
acest fel din țară. Colectivul de 
muncă- al instalației este hotăiât să 
reducă substanțial timpul afectat 
probelor. Există toate condițiile 
pentru aceasta, întrucît lucrările 
mentorilor și instalatorilor au fost 
executate la cel mai înalt nivel ca
litativ, iar inainte de începerea pro
belor chimiștii noștri au verificat 

^și corftrolat în amănunțime instala-

ția, efectuînd și așa-numitele „pro
be de casă".

— Deși se află In probe tehnolo
gice, oricine poate constata, că in
stalația a început, de fapt, să și 
producă.

— într-adevăr, produsele realiza
te în timpul probelor vor fi folosite 
în celelalte fabrici și instalații ale 
combinatului. Dealtfel, trebuie pre
cizat faptul că produsele acestei 
instalații, ca și ale celorlalte două 
ale noii fabrici de caprolactamă 
aflate in construcție, sint destinate 
ca materie primă, atît pentru com
binatul nostru, cit si pentru noua 
fabrică de fire și fibre poliamidice 
Care se construiește la Roman. Uti
lajele cu care este echipată noua 
instalație sint realizate in tara noas
tră, o mare parte dintre ele fiind 
produse chiar în secția de utilaje 
și piese de schimb a combinatului. 
(Text și foto: Constantin Blagovici).

Ieri, numeroase cadre de condu
cere și specialiști din unități econo
mice timișene și-au dat întîlnire la 
expoziția județeană de produse, 
materii prime și piese de schimb, 
subansamble și utilaje noi asimilate 
în cadrul acțiunii de reducere a im
porturilor. în legătură cu această 
acțiune, inginer Constantin Corici, 
de la Consiliul județean de control 
muncjtoresc, ne-a spus : „Pe baza 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 25—26 
februarie, au fost organizate anali
ze de lucru pe ramuri de activitate 
in scopul găsirii unor noi posibili
tăți de asimilare, prin forțe proprii,

a unor produse care în prezent se 
importă. în acest scop s-a organizat 
și prezenta expoziție, unde se con
tinuă dezbaterile cu specialiști și 
cadre de conducere din toate uni
tățile
Vreau să menționez că în anul 1979, 
pe ansamblul județului Timiș, ca 
urmare a aplicării programelor sta
bilite în vederea asimilării de noi 
produse pentru reducerea 
rilor, a fost realizată o 
industrială echivalentă cu 
lioane lei valută. în acest 
posibilități să asimilăm
1 000 de produse noi, care să ducă 
la reducerea importului". (Cezar 
Ioana).

economice ale județului.

importu- 
producție 
338,2 mi- 
an, avem 

aproape

Un oraș în... oraș
în modernul cartier 

„Craiovița Nouă", ve
ritabil oraș în... oraș, al 
municipiului Craiova, 
s-au predat „la cheie" 
ultimele apartamente 
din cele 300 prevăzute 
pentru această perioa
dă a anului 1980. Oda
tă cu acestea, numărul

J!
apartamentelor 
struite în marele ah- 
samblu „Craiovița 
Nouă" s-a rotunjit a- 
cum la 15 000, iar cel al 
locuitorilor a depășit 
50 000. în același peri
metru s-au construit și 
dat in folosință com
plexe comerciale și u-

Craiovița Nouă“
con-

t

nități prestatoare de 
servicii, școli, creșe și 
grădinițe, urmînd ca 
zestrea social-edilitară 
să se îmbogățească în 
acest an cu noi obiec
tive de larg interes ce
tățenesc. (Nicolae Pe- 
tolescu).____________ .

15,45; 18; 20.15. MODERjN — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20. AURORA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20, TOMIS 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Sub constelația gemenilor: BU- 
ZEȘTI — 9.45: 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30;. 10.30.
• Bilet de întoarcere: DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rug și flacără : BUCEGI — 
15.30; 17,30; 19,30. FLACĂRA — 
15,30; 17,45; 20. POPULAR — 15,30; 
17.30; 19,30.
a Colosul din Rhodos : LIRA — 
9.15; 12; 16; 19, MUNCA — 9; 12; 
16; 19.

• Cumpăna s DRUMUL SĂRII —
16; 18; 20 VIITORUL — 15.45;
18; 20. \
• Jocuri de noapte : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; 19.30.
• I se spunea „Buldozerul" : 
GIULEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 
18; 20, VOLGA — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Supraviețuitorii : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : CO- 
TROCENI — 15; 17,15; 19.30'.
• Deznodămînt la frontieră: FLO-
REASCA — 9; 11; 13: 15.30; 17.45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.

• Moarte pe Nil : COSMOS — 
14,15; 17: 19,45.
• Sezonul de catifea : FLAMURA 
— 9: 11: 13,15; 15,30; 17.45: 20.
© Prezentatorul : PROGRESUL — 
16; 18; 20.

teatre
o Teatrul Național (sala mică): 
Căsătoria — 15; Generoasa funda
ție — 20; (sala Atelier) : Aventură 
în banal — 15,30; Zoo — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"

(sala mică a Palatului) : „Trepte
le afirmării artistice", Ștefan Tho- 
masz — contrabas — 18.
© Opera Română : Fidelio — 19. 
© Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy — 15; Ferma — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei) : Alibi — 
19,30.
@ Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Eiffel — 19.30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Marea lumină albă — 15; 
Casa Bernarda Alba — 19,30; (sala 
Studio) : Inele, cercei. beteală 
— 19.
® Teatrul Giulești (sala Majes

tic) : Goana — 1.9,3<i: (sala Giu
lești) : Opinia publica — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Re
velion la baia de aburi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19.
• Teatrul „Ion Creangă": Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Don Qui- 
jote — 10.
• Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 16; 19.30.

II
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor și al poporului vietnamez vă adresăm dumnea

voastră și, prin dumneavoastră, tuturor comuniștilor și poporului frate român, 
sincere mulțumiri pentru 'felicitările transmise cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a creării Partidului Comunist din Vietnam.

Cu acest prilej, adresăm Partidului Comunist Român și poporului frate 
român urarea sinceră de a obține, mari victorii în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și a unei Românii puternice și prospere.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele 
țărilor noastre să se consolideze și să se dezvolte continuu.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
Vineri a avut loc. la Academia de 

științe sociale și politice, o masă ro
tundă cu tema ..Concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale".

Participantii — specialiști în do
meniul Științelor politice, economice, 
drept șis relații internaționale, zia
riști — au subliniat. în luările de 
cuvînt. concepția originală, novatoare 
ă tovarășului Nicolae Ceausescu in 
problemele lichidării decalajelor eco
nomice dintre state, instaurării unei 
noi ordini internaționale care să 
așeze relațiile dintre toate statele pe 
principiile egalității politice și eco
nomice. respectului reciproc, să asi-' 
gure accesul țărilor slab dezvoltate 
și in curs de dezvoltare la tehnolo
giile moderne, la cuceririle științei 
contemporane, să favorizeze procesul 
lor rapid și multilateral, creîndu-se, 
astfel, condiții pentru dezvoltarea tu
turor popoarelor, pentru asigurarea 
stabilității economice mondiale. S-a 
evidențiat, totodată, rolul important 
ce revine țărilor in curs de dezvol
tare. precum și necesitatea întăririi 
solidarității dintre ele. pentru lichi
darea subdezvoltării, ca și răspunde
rea însemnată a statelor dezvoltate 
din punct de vedere economic pentru 
sprijinirea țărilor rămase în urmă. 
Ș\a evidențiat, de asemenea, concep
ția tovarășului Nicolae Ceausescu in 
problema căilor de acțiune pentru 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale pe calea tratativelor, cu 
participarea tuturor țărilor, pentrji 
elaborarea unui program concret’ 
care să fie supus dezbaterii sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din acest an.

Participantii au subliniat prețuirea 
unanimă de care se bucură pe plan 
internațional personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. ecoul larg al 
concepției sale în problema edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale. remarcabila sa contribuție la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 martie. în țară : Vremea va fi 
in general umedă. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente în vestul tării, în 
Maramureș, Transilvania și Moldova. 
Izolat precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapovjță și ninsoare. Vîntul mode
rat va prezenta intensificări locale din 
sectorul nord-vestic. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse intte" minus 3 și. 
plus 7 grade, pe-alocuri-rpiai-coborîte - 
inA nord-estul țârii, iar- temperaturile 
maxime între 4 și 14 grade, mai .ridi-. 
cate în sudul și vestul țării. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu -cerul 
temporar noros. Ploi de scurtă durată. 

înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independentă si progres ale popoare
lor. la edificarea unei lumi a păcii, 
securității. înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

Vineri după-amiază au avut loc, 
la Academia de studii economice din 
București, lucrările sesiunii cu tema 
„15 ani de puternic avînt creator’ în 
construcția socialistă, epoca cea mai 
rodnică din istoria patriei".

Participantii la manifestare, acade
micieni, profesori universitari, spe
cialiști din unități de cercetare, cen
tre de calcul și întreprinderi indus
triale, au subliniat contribuția inesti
mabilă a secretarului general al parti
dului la elaborarea și transpunerea 
eficientă în practică a strategiei în
făptuirii societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul patriei, 
la creșterea rolului conducător al 
Partidului Comunist Român, la fun
damentarea științifică a politicii de 
industrializare socialistă a tării, de 
dezvoltare echilibrată și armonioasă 
a economiei, a conceptului de revo
luție agrară, precum și importanța 
acestei'contribuții în obținerea mari
lor realizări ale României socialiste. 
Vorbitorii au relevat, în același con
text. rolul hotărîtor al secretarului 
general al partidului în formarea 
omului nou. în transformarea revolu
ționară a învățămîntului românesc, 
în concordantă cu cerințele revolu
ției tehnico-știintifice contemporane, 
ale înaintării tării noastre spre co
munism.

S-a subliniat, de asemenea, valoarea 
teoretică și practică a viziunii uni
tare, de largă perspectivă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, asupra 
problemelor mondiale contemporane, 
contribuția sa unanim recunoscută și 
apreciată la edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
la triumful cauzei păcii și socia
lismului.

(Agerpres)

Vînt slab, pînă la moderat. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă între zero 
și 3 grade, iar temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 11 și 14 grade. 
(CorneJiu Pop, meteorolog de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 21 MARTIE 1980

Extragerea I : 16 66 25 90 69 26 
68 43 12.■’ I ■ • ■ ■ ■ :
. ..Extragerea a 82 .-63 -. 5rl8.76
86 89 22 79.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
988 426 lei din care 129 882 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

Convorbiri economice 
româno -bulgare

Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, a avut, vineri dimineață, o 
întrevedere cu tovarășul V. Djambov, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
Agrar Industriale din R.P. Bulgaria, 
care a făcut o vizită în tara noastră.

în timpul convorbirii au fost abor
date. în spiritul indicațiilor și orien
tărilor stabilite cu prilejul întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. aspecte privind adin- 
cirea și extinderea colaborării în 
producția de tractoare și mașini a- 
gricole. precum și în alte domenii de 
interes reciproc.

La convorbire au luat parte Ion 
Constantinescu. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini. 
Adrian Rogojeanu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și industriei ali
mentare. alte persoane oficiale.

în aceeași zi a fost semnat Proto
colul întîlnirii reprezentanților or
ganizațiilor de resort din Republica 
Socialistă România și R.P. Bulgaria, 
privind colaborarea în domeniul trac
toarelor și mașinilor agricole.

Documentul, semnat de tovarășii 
Adrian Rogojeanu. Ion Constanti
nescu și V. Djambov. stabilește pro
gramul schimburilor reciproce de 
tractoare și mașini agricole destinate 
mecanizării unor lucrări de bază din 
agricultură precum și cooperarea în 
vederea realizării acestora in cele 
două țări.

La întrevedere și semnare a fost 
prezent Petăr Danailov. ambasado
rul R.P Bulgaria la București.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții bulgari au avut întrevederi 
cu tovarășul loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 'mașini, si 
au vizitat întreprinderea de mașini 
agricole „Semănătoarea" din Bucu
rești și întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan. Institutul 

/român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri 
după-amiază, în Capitală, o manifes
tare culturală.

Cu acest prilej, ziaristul Victor 
Teodoru a prezentat impresii de 
călătorie din Pakistan. A urmat apoi 
un film documentar pakistanez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, un numeros 
public.

Au luat parte Riazuddin Ahmed, 
ambasadorul Republicii Islamice Pa
kistan la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Cu ocazia Zilei internaționale pen

tru eliminarea discriminării rasiale, 
vineri la amiază s-a desfășurat la 
București o adunare organizată de 
către Asociația pentru Națiunile 
Unite din România — ANUROM, 
Asociația tineretului și studenți
lor din România pentru Națiunile 
Unite și Asociația de drept interna
țional și relații internaționale «— 
A.D.I.R.I.

Cuvîntul de deschidere a fost ros- 
: tit de -Alexandru Bălăci; președintele’ 
; ANUROM; Despre semnificația-' 

importanța Zilei internaționale pen
tru eliminarea discriminării rasiale 
și a Săptămiriii de solidaritate cu 
popoarele care luptă Împotriva rasis

A apărut volumul ;

Din gîndirea economica a președintelui 
României, NICOLAE CEAUSESCU 
Comerțul exterior și cooperarea 

economică internațională
EDITURA POLITICA

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Finlandei

Vineri au continuat la București 
convorbirile oficiale., intre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Paavo Vayrynen.

Cei doi miniștri de externe au tre
cut în revistă stadiul actual și pers
pectivele de dezvoltare pe multiple 
planuri a raporturilor dintre România 
și Finlanda. De ambele părți a fost 
exprimată satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două state, a 
căror evoluție a fost puternic im
pulsionată de întîlnirile și convorbi
rile româno—finlandeze la nivel înalt.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale vieții politice actuale, 
schimbul de opinii evidențiind do
rința celor două țări de a-și întări 
conlucrarea pe arena internațională 
în folosul destinderii, politicii de in
dependență și pace pe continentul 
european și în lume.

La convorbiri a participat Aurel 

Cronica zilei
mului și discriminării rasiale (21—28 
martie) a vorbit Nicolae Puicea, di
rector general adjunct al Agenției 
române de presă — Agerpres, 
membru al Comitetului executiv al 
ANUROM.

S-a subliniat faptul că țara noastră 
se pronunța cu fermitate împotriva 
politicii de discriminare rasială și de 
apartheid, politică ce constituie o 
flagrantă încălcare a dreptului po
poarelor la progres social și la o 
dezvoltare economică armonioasă. 
In acest context, au fost eviden
țiate inițiativele României in ca
drul Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organizații internaționale in ve
derea înlăturării definitive a tuturor 
formelor de rasism, pentru înfăptui
rea idealurilor de libertate și inde
pendentă ale popoarelor din sudul 
continentului african. S-au relevat ro
lul și contribuția deosebită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la eli
minarea politicii rasiste și de apart
heid, de sprijinire a luptei de elibe
rare națională a popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialișmului, pentru realizarea 
condițiilor de dezvoltare economică 
și socială a țărilor care și-au cucerit 
de curind independența.

La adunare au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, cercetători,. studenții reprezen
tanți ai presei. ț ;■

A fost prezent A. S. Dajani,- direc
torul Centrului de informare al Or
ganizației Națiunilor Unite la Bucu
rești.

Duma, ministru secretar de stat la. 
Ministerul Afacerilor Externe.

A luat parte Matti Hăkkănen. am
basadorul Finlandei la București.

In cursul vizitelor efectuate la 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România și în unele cartiere 
ale Bucureștiului, oaspetele finlan
dez a luat cunoștință de cele mai 
semnificative momente ale poporului, 
nostru, ale evoluției sale pentru in
dependență, suveranitate și progres 
social, precum și aspecte ale dezvol
tării contemporane a Capitalei.

★ 
f

Ministrul de externe finlandez, 
Paavo Vayrynen a oferit, în aceeași 
zi, un dineu - în onoarea ministrului 
afacerilor externe, Ștefan Andrei.

în timpul dineului s-a toastat in 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Urho 
Kekkonen, pentru continua întărire a 
prieteniei și colaborării româno- 
finiandeze.

(Agerpres)

La Trustul de cercetare și produc
ție pomicolă de la Mărăcineni — Pi
tești a avut. loc. vineri, o consfătui
re consacrată analizării modului în 
care s-au Înfăptuit prevederile pro
gramului național de dezvoltare a 
pomiculturii în actualul cincinal și a 
principalelor obiective cuprinse pen
tru perioada 1981—1985.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, U.N.C.A.P., 'Comitetului 
de Stat al Planificării, Băncii pen
tru agricultură, conducători ai sta
țiunilor de cercetări pomicole și ai 
asociațiilor pomicole, cadre didactice 
universitare de la catedrele de hor
ticultura ale institutelor agronomice, 
cercetători, alți specialiști din în
treaga tară.

Pe baza ''rezultatelor obținute în 
ultimii 4 ani și a sarcinilor ce revin 
in cincinalul viitor lucrătorilor din 
pomicultură, participantii au dezbă
tut. în lumina indicațiilor date de. 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolaâ Ceaușescu. la recen
ta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R., o serie de probleme vizînd ■ 
necesitatea sporirii cantităților de 
material săditor pomicol, in scopul 
extinderii suprafețelor ocupate de li
vezile intensive ; și superintenșive,. 
prevederile programelor de dezvol
tare a' plantațiilor pomicole în gos- . 
podăriile populației și culturilor de 
arbuști fructiferi și de căpșun, atit 
pe plan național, cit și pe fiecare 
județ în parte.

(Agerpres)

Pentru implicarea mai activă 
a Comitetului de la Geneva 

în procesul negocierilor de dezarmare
GENEVA (Corespondentă de la 

Radu Bogdan). După adoptarea or
dinii de zi și a programului său de 
lucru. Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva și-a concentrat atenția 
asupra organizării negocierilor în 
vederea realizării mandatului încre
dințat de Adunarea Generală a 
O.N.U. — negocierea unor măsuri 
concrete de dezarmare.

In acest context, problema princi
pală care s-a pus a fost aceea a 
creării unor grupuri speciale de lu
cru însărcinate fiecare cu negocierea 
unei teme practice de dezarmare. In 
urma consultărilor, s-a decis crearea 
a patru organisme subsidiare. Este 
vorba. în primul rînd. de un grup 
special de lucru pentru elaborarea 
programului global de dezarmare ce 
urmează a fi supus celei de-a doua 
sesiuni a O.N.U. dedicată dezarmă
rii. care va avea loc în anul 1982. 
Un alt grup de lucru a fost însărci
nat cu negocierea unui acord de in
terzicere a armelor chimice. Al trei
lea grup a primit mandatul de a ini
ția negocieri în vederea încheierii 
unor aranjamente internaționale e- 
fective care să garanteze statelor 
neposesoare de arme nucleare că ță
rile care dispun de asemenea arme 
nu le vor folosi contra lor și nu le 
vor amenința cu folosirea armelor 
nucleare. In sfîrșit. celui de-al pa
trulea grup de lucru i-a fost încre
dințată sarcina elaborării unui acord 
international pentru interzicerea ar
melor radiologice.

Crearea acestor patru structuri 
speciale de lucru ale Comitetului Den- 
tru dezarmare, pentru care a militat 
cu cons’ecventă și delegația tării 
noastre, se înscrie pe linia întăririi 
caracterului de negociere a unor mă
suri concrete de dezarmare cu care 
acest nou organism a fost investit 
de către prima sesiune specială a 
O.N.U. dedicată dezarmării. Ea re
prezintă deci un nas inwortant pe 
calea angajării Comitetului de Ia 
Geneva în procesul unor negocieri 
de substanță care să se finalizeze 
prin măsuri practice de natură să 
contribuie la onrirea și inversarea 
cursului ascendent al înarmărilor. 
Consensul tuturor statelor membre 
ale comitetului pentru crearea acestor 
structuri de negociere poate fi consi
derat și ca un angajament politic de 
principiu în favoarea demarării unor 
negocieri de fond.

Acest aspect a fost dealtfel subli
niat de majoritatea membrilor din

R.F.G.: Declarația guvernamentală prezentată 
în Bundestag de cancelarul Helmut Schmidt
BONN 21 (Agerpres).. — In decla

rația guvernamentală prezentată în 
Bundestag. cancelarul federal al 
R.F. Germania, Helmut Schmidt, a 
relevat că in general bilanțul de zece 
ani al guvernării coaliției social-de- 
mocrat-liberale în. domeniul raportu
rilor cu R.D. Germană este pozitiv. 
După cum a precizat' agenția D.P.A., 
cancelarul Schmidt, și-a exprimat do
rința de a se. întîlni „cit mai curind 
posibil" în R.D.G. cu Erich Hdhecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele iConsiliului de Stat al 
R.D.G. „In Ansamblu, relațiile dintre 

comitet care au tinut totodată să 
evidențieze că o asemenea măsură, 
oricît de bună ar fi. nu poate să 
ducă prin ea Însăși la rezultate con
crete. Esențial, arată reprezentantul 
Venezuelei. este ca aceste organisme 
să lucreze efectiv, ca statele membre 
ale comitetului si în special cele 
care dețin cel mai mare arsenal mi
litar. să manifeste voință politică de 
a ajunge la încheierea unor acorduri 
concrete de dezarmare. In același 
timp, se impune, după cum relevă 
reprezentanții Pakistanului. Iugosla
viei și Egiptului, crearea unui grup 
de lucru si pentru interzicerea tota
lă a experiențelor cu arme nucleare, 
tinînd cont de importanța pe care 
această măsură ar avea-o in proce
sul general de dezarmare nucleară.

Comitetul de la Geneva a abordat, 
de asemenea, probleme legate de al
cătuirea unui program global de 
dezarmare.

Prezentînd concepția tării noastre 
in legătură cu programul global de 
dezarmare, reprezentantul român, 
ambasadorul Constantin Ene. a ară
tat că scopul principal al negocie
rilor trebuie să îl reprezinte elabo
rarea unui instrument activ, coerent 
și global. în măsură să mobilizeze 
eforturile tuturor statelor în favoa
rea realizării dezarmării generale și 
complete și. în primul rînd. a dezar
mării nucleare și să pună astfel în 
practică procesul de înghețare si re
ducere graduală a cursei înarmărilor, 
de eliminare a factorilor care au 
stimulat fiecare nouă etapă a aces
tuia. în acest scop este necesar ca 
programul să ofere o perspectivă 
clară negocierilor de dezarmare, să 
stimuleze o veritabilă dinamică a 
dezarmării. în același timp, el tre
buie să cuorindă un sistem de mă
suri subordonat obiectivului final — 
dezarmarea generală si totală, știut 
fiind că fiecare nas concret ne aceas
tă cale își relevă valoarea reală 
numai atunci cînd reușește să des
chidă drum altor măsuri concrete. 
Totodată, se impune ■ ca programul 
să conțină toate măsurile principale 
ce urmează a fi realizate de-a lun
gul procesului de dezarmare si nu 
doar cele care, pentru un motiv sau 
altul, par mai accesibile în stadiul 
actual. în sfîrsit. programul trebuie 
să răspundă intereselor tuturor sta
telor. iar ounerea sa in aplicare tre
buie să fie făcută, de asemenea, cu 
participarea tuturor membrilor co
munității internaționale.

cele două state s-au îmbunătățit, fără 
să se poată însă vorbi de pe acum 
de rela'ții bune sau normalizate" —| 
a apreciat el —- relevîhd că' „mai ră-j 
mine încă mult de făcut".

Cooperarea comercială și cea eco
nomică cu toate tarile Europei răsă
ritene — a spus cancelarul — sint 
apreciate de guvern drept „elemente. 
Importante ale politicii. de stabilitate , 
europeană" â R.F.G, •

Vorbitorul a menționat că guvernul 
vest-german își propune drept tel o 
colaborare amplă cu statele în curs 
de dezvoltare.

El IH H
(Urmare din pag. I)
opțiuni revoluționare este denumită 
Epoca Nicolae Ceaușescu.

Centrul vital al întregii 
națiuni Din otace unghi de vedere 
ar fi examinată, perioada ultimului 
deceniu și jumătate pune în lumină 
uriașa activitate politică și organiza
torică desfășurată de Partidul Comu- 
n" * Român, afirmarea sa tot mai 
).u.rrnică ca centru vital al națiunii, 
de la care emană gîndirea cuteză
toare, forța ce însuflețește și dinami
zează toate energiile ei în opera de 
transformare revoluționară a socie
tății. Este o realitate esențială, fun
damentală. un adine adevăr sădit în 
conștiința fiecărui cetățean al tării, 
pe deplin încredințat că întărirea 
continuă a rolului conducător al 
partidului — așa cum a fost înfăp
tuită prin gîndirea, acțiunea și exem
plul strălucit al .secretarului general 
al partidului — constituie chezășia 
prezentului demn, a viitorului lumi
nos al României socialiste. Contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
acest domeniu este cu atît mai impor
tantă cu- cit, așa cum a dovedit cu 
prisosință practica socială. întărirea 
rolului conducător al partidului clasei 
muncitoare constituie o legitate a 
dezvoltării sociale in condițiile făuri
rii noii orînduiri. o condiție sine qua 
non a înaintării neabătute a societă
ții pe calea socialismului și a comu
nismului.

In definirea locului și rolului parti
dului comunist în societatea noastră, 
a raporturilor sale cu masele largi ale 
poporului, cu diferitele categorii de 
oamerii ai muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut în vedere fantul că 
odată cu dezvoltarea societății, cu 
înaintarea ei pe calea socialismului 
evoluează însuși partidul, modalită
țile de exercitare a rolului său con
ducător. ceea ce face necesară îmbo
gățirea continuă a tezaurului de idei 
și experiență revoluționară, făurit 
Drin contribuția multor generații, cu 
teze și elemente noi. izvorîte din 
practica socială, din noile realități. 
Este semnificativ pentru preocuoările 
sale asidue de a elucida căile con
crete ale întăririi efective a rolului 
conducător al partidului, coresnunză- 
tor cerințelor de progres ale societă
ții românești, faptul că încă în 1967, 
la scurt timp de la învestirea sa in 
funcția supremă de conducere în 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a consacrat acestei probleme un am
plu studiu, revenind apoi asuDra ei 
cu noi teze de înaltă valoare. în toți 
acești 15 ani, conducerea de către 
partid a societății noastre a cunos
cut, din inițiativa și sub îndrumarea 
secretarului general al partidului, un 
neîntrerupt proces de perfecționare, 
ații, in plan politico-ideologic, cit și 
in plan organizatoric.

Rolul conducător al partidului se 
întruchipează. înainte de toate, asa 
cum este bine știut, in elaborarea 
liniei strategice generale, a orientă
rilor de ansamblu ale dezvoltării 
economico-sociale. Prin adecvarea 
sa la realitățile societății noastre, 
prin larga deschidere spre nou. spre 
noile cerințe ale dezvoltării sociale, 
linia politică urmată de Partidul Co
munist Român în răstimpul ultimu
lui deceniu și jumătate se înfăți
șează ca un act de esență autentic 
revoluționară și patriotică, probind 

inepuizabila capacitate de inițiativă 
și creație istorică a partidului comu
nist. Intr-adevăr. în această perioadă, 
sub impulsul și cu aportul esențial al 
gindirii novatoare și acțiunii revolu
ționare a secretarului general al 
partidului, au fost supuse unei ana
lize aprofundate principalele proble
me ale activității interne și interna
ționale, iar pe fondul aprecierii suc
ceselor obținute, al valorificării expe
rienței acumulate, s-au elaborat solu
ții noi, treeîndu-se la înlăturarea 
unor viziuni simpliste, rigide, dog
matice, la eliminarea unor prejude
căți și aprecieri subiectiviste, la pro
movarea fermă în guvernarea socială 
a unui spirit revoluționar, creator și 
realist. Strategia dezvoltării noii orîn
duiri a fost așezată mai trainic pe 
temelia amplificării și modernizării 
rapide a forțelor de producție, a per
fecționării noilor relații socigle și 
instaurării adevăratei dreptăți so
ciale. a strictei respectări a legalită
ții socialiste, a fructificării depline a 
relației dintre democrație și socia
lism, a valorificării inepuizabilei ca
pacități de creație a maselor. Poli
tica partidului.a devenit astfel oglin
da fidelă a intereselor fundamentale 
și năzuințelor poporului, a necesită
ților și posibilităților reale de pro
gres ale țării. Valoarea revoluționa
ră. profund transformatoare, a poli
ticii partidului a validat în .practică 
— unicul criteriu viabil de judecată 
a istoriei — funcția creatoare, con
structivă a rolului . conducător al 
partidului nostru.

Puternică integrare în via
ța întregii societăți. Caracteris
tic pentru viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra rolului 
conducător al partidului este consi
derarea acestei funcții în totalitatea 
componentelor sale, cuprinzînd atît 
elaborarea liniei politico-ideologice, 
cit și o sistematică activitate politico- 
organizatorică pentru aplicarea în 
practică a politicii partidului.

Elementul nou. de o mare profun
zime teoretică și cu vaste implicații 
sociale, pe care-1 datorăm secretarului 
general al partidului cu privire la 
conceperea acestei activități, îl con
stituie ideea integrării organice a 
partidului în viata societății. In vir
tutea acestui principiu, partidul își 
exercită funcția de forță politică 
conducătoare nu de undeva de „sus", 
din exteriorul societății, ca un emiță
tor de directive, ci în indisolubilă le
gătură cu masele, eu întregul popor, 
prin participarea nemijlocită a acti
vului de partid, a tuturor comuniști
lor, în cadrul unităților economico- 
sociale. al organizațiilor de masă, 
obștești, Ia procesul amplu de înfăp
tuire în viață a politicii partidului.

■ Integrarea partidului in societate 
are o determinare obiectivă în schim
bările care s-au produs în societatea 
noastră, in omogenizarea socială tot 
mai accentuată. în ridicarea genera
lă a nivelului de conștiință. în întă
rirea continuă a unității întregului 
popor in iurul partidului. în același 
timp, ea este absolut necesară, im
pusă de sarcinile deosebit de ample 
tși complexe ale edificării societății 
,socialiste multilateral dezvoltate, de 

obiectivele grandioase stabilite de 
Congresul al, XII-lea. obiective care 
pot fi îndeplinite numai prin parti- 

, ciparea maselor celor mai largi ale 
oamenilor muncii, prin valorificarea 

deplină a experienței și competen
tei lor.

Integrarea organică a partidului în 
viata socială presupune, in primul 
rînd, implicarea activă a comuniști
lor, a tuturor organizațiilor de partid 
în activitatea concretă din fiecare 
uhitate și domeniu social. în viziu
nea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
afirmarea rolului conducător al parti
dului în ansamblu depinde in modul 
cel mai direct de felul în care este 
conceput și realizat acest rol la ni
velul fiecărei organizații componente, 
de răspunderea și competenta cu care 
se acționează la toate nivelurile pen
tru transpunerea in viață a politicii 
partidului.

Totodată, din concepția privind in
tegrarea partidului în viața socială 
rezultă legătura indisolubilă dintre 
creșterea rolului conducător al parti
dului și adincirea democrației socia

PARTID-POPOR 
supremă unitate, chezășia prezentului demn, 

a viitorului nostru luminos
liste, ca laturi complementare ale 
unui proces unitar. în condițiile în 
care partidul se integrează tot mai 
adine în societate, el însuși fiind 
ieșit din rîndurile poporului și avînd 
drept țel slujirea intereselor poporu
lui, procesul de întărire a rolului 
său conducător nu numai că nu 
exclude sau restrînge democrația, 
ci. dimpotrivă, favorizează dezvol
tarea ei, reprezintă chezășia însăși a 
participării maselor celor mai largi 
la conducerea societății. Asemenea 
practici, trainic înrădăcinate în viața 
naastră socială în ultimii 15 ani, pre
cum vizitele de lucru și întîlnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu di
ferite categorii de oameni ai muncii, 
dezbaterea publică a proiectelor de 
legi și hotărîri, organizarea sistema
tică a unor consfătuiri și congrese 
pe ramuri și domenii de activitate, 
ilustrează cu pregnanță că partidul 
realizează o conducere a societății 
întemeiată pe contactul viu, direct 
cu masele largi ale celor ce muncesc.

Practic, prin integrarea partidului 
în societate se realizează osmoza de
plină dintre partid și popor. întărirea 
unității poporului in jurul partidului, 
proces care va duce, în perspectiva 
înaintării spre comunism, la ridicarea 
treptată a conștiinței maselor pînă 
la nivelul conștiinței și responsabili
tății sociale a membrilor partidului, 
la contopirea partidului cu masele. 
Sensul profund al acestei relații dia
lectice a fost pus în lumină cu deo
sebită claritate de secretarul general 
al partidului : „Trebuie să înțelegem 
bine — arăta el recent — că vorbind 
de unitatea in jurul partidului comu
nist noi avem în vedere integrarea 
largă a partidului cu masele largi 
populare, avem în vedere nu o uni
tate în jurul unui grup de oameni — 
chiar numeros — din partidul comu
nist, ci o unitate între oamenii din 
partidul comunist și oamenii care nu 

sînt încă în partidul comunist, tot» 
acționind în aceeași direcție, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului în România, pentru indepen
dența patriei, pentru socialism și co
munism".

Este tocmai sensul în care evolu
ează societatea noastră, unitatea po
porului in jurul partidului fiind as
tăzi mai puternică decît oricind, afir- 
mîndu-se ca o uriașă forță motrice 
a progresului XRomâniei socialiste. 
Rezultatele alegerilor de la 9 martie 
a.c. au evidențiat, cum nu se poate 
mai pregnant, mai convingător, aceas
tă trăsătură dominantă a vieții noas
tre sociale, votul dat de milioanele 
de cetățeni ai tării — practic totali
tatea populației — candidaților Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, exprimînd coeziunea de nez
druncinat dintre partid și popor, fap
tul că poporul întreg vede în poli

tica partidului propria sa politică, 
expresia intereselor și năzuințelor 
sale celor mai înalte de libertate, in
dependentă, bunăstare, progres.

La baza eficienței sociale 
a conducerii de către partid
— întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului. ExPeriența 
socială,* practica au demonstrat că 
înalta eficiență socială a conducerii 
de către partid este condiționată, în- 
tr-o măsură hotărîtoare. de întărirea 
partidului însuși, de sudarea tot mai 
puternică a rîndurilor sale. De aci 
atenția deosebită cu care secretarul 
general al partidului s-a ocupat și se 
ocupă de toate problemele privind 
întărirea partidului.

în spiritul realismului ce-i este 
caracteristic. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția cu aproape 
un deceniu în urmă că intrase în 
obișnuință să se vorbească despre 
partid „ca despre o noțiune generală, 
itlealizîndu-1. Cite o dată uităm însă 
că, de fapt, partidul sint oamenii, 
istoria sa este istoria oamenilor, con
știința lui este conștiința oamenilor. 
Putem spune cu deplin temei : parti
dul sintem noi. membrii săi. repre
zentanții poporului. El nu este nici 
mai bun, nici mai rău decît sintem 
noi, clarviziunea sa este clarviziunea 
colectivă a membrilor săi, a condu
cerii sale".

în această perspectivă apare în
treaga însemnătate a asigurării unei 
componente a partidului apte să slu
jească înfăptuirii misiunii și telurilor 
sale. Astăzi partidul numără aproape 
3 milioane de membri din rîndurile 
celor mai înaintați oameni ai muncii
— în majoritate muncitori, precum 
și din celelalte categorii sociale, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, 

români, maghiari, germani și de alte 
naționalități. Nu există unitate eco- 
nomico-socială, nu există colectivi
tate în tară unde să nu acționeze 
comuniști, exercitîndu-și prin cuvîn
tul și fapta lor rolul mobilizator, for- 
mînd prin unitatea lor de gîndire și 
de acțiune nucleul unității întregului 
popor. Este de remarcat că de la 
Congresul al IX-lea efectivul parti
dului s-a dublat, iar schimbările pro
duse în structura sa, proporțiile pe 
categorii sociale, virste, sexe, națio
nalități reflectă modificările în struc
tura populației. Creșterea numerică 
și îmbunătățirea structurii partidului 
exprimă in mod viu înaltul prestigiu 
de care se bucură partidul în popor, 
constituind totodată un factor de în
tărire continuă a influenței partidului 
în mase,, de sudare și mai puternică 
a legăturilor sale cu cele mai diferite 
categorii de oameni ai muncii.

Un puternic izvor al forței partidu
lui îl reprezintă calitatea membrilor 
săi, și este știut cu cită stăruință a 
subliniat și subliniază secretarul ge
neral al partidului necesitatea unei 

• preocupări susținute a întregului 
partid pentru îmbunătățirea continuă 
a calității de membru de partid. 
Această calitate — arăta el — „nu 
conferă drepturi în plus, ci, dimpo
trivă, presupune îndatoriri sporite, 
răspundere și devotament nemărginit 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru binele și progresul Ronfâ- 
niei". A fi comunist înseamnă a avea 
o înaltă conștiință, a dovedi princi
pialitate și spirit revoluționar, exi
gență in întreaga activitate, a milita 
pentru nou, a-ți asuma răspunderi 
înalte și. totodată, a avea competenta 
necesară onorării lor, a te autoper- 
fecționa, a-ți îmbogăți continuu pre
gătirea. în epoca revoluției tehnico- 
științifice nu poți fi un revoluționar 
adevărat fără un înalt grad de pre
gătire politică și profesională, fără a 
fi la curent cu tot ce e nou în spe
cialitatea în care lucrezi, fără a stă- 
pîni știința conducerii și acțiunii so- 

’ ciale eficiente. Dealtfel, modul în 
care comuniștii soluționează proble
mele complexe ale construcției socia
liste, modul în care dezbat și iau 
decizii în congresele și consfătuirile 
la nivel national, în organele și or
ganizațiile de partid, în diferite alte 
organisme asupra problemelor ce pri
vesc prezentul și viitorul tării atestă 
tocmai extraordinara creștere ce s-a 
produs în pregătirea multilaterală a 
comuniștilor. Este neîndoielnic un 
rezultat al preocupării statornice a 
secretarului, general al partidului 
pentru formarea și educarea cadre
lor, a tuturor membrilor partidului, 
al stăruinței și îndemnului Isău 
adresat comuniștilor, tuturor celor ce 

muncesc de a învăța necontenit, de 
a-și însuși cuceririle culturii și știin
ței moderne.

Desigur, nu este posibil, in cuprinsul 
acestor rînduri. de a aminti multiple
le și profundele contribuții ale to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
căile întăririi continue a rîndurilor 
partidului. Dar chiar și o succintă 
enumerare n-ar putea omite ideile 
deosebit de prețioase referitoare la 
aplicarea, corespunzător condițiilor 
actuale, a principiului centralismului 
democratic, aplicare ce presupune 
deopotrivă adincirea democrației in
terne, participarea largă a organiza
țiilor și membrilor de partid la 
dezbaterea și elaborarea hotărîrilor 
și intărirea disciplinei în înfăptuirea 
deciziilor adoptate ; funcționarea în 
cele mai bune condiții a organelor 
colective ; selectionarea, creșterea și 
promovarea cadrelor, valorificarea 
rodnică a întregului potențial de ca
dre al partidului prin îmbinarea ar
monioasă a experienței cadrelor mai 
în virstă cu elanul și entuziasmul 
cadrelor tinere, rotarea cadrelor, tre
cerea lor de Ia o muncă la alta, pen
tru îmbogățirea experienței și lăr
girea orizontului acestora, pentru în
tărirea spiritului novator, revoluționar 
al întregului activ de partid.

Stil de muncă dinamic, 
revoluționar. Caracterul concret 
al conducerii de către partid, cerința 
rezolvării operative și în condițiile 
unui randament social maxim a pro
blemelor practice solicită perfecțio
narea continuă a stilului de muncă 
al organelor și organizațiilor de 
partid.

însemnătatea pe care o acordă to
varășul Nicolae Ceaușescu acestui 
aspect vital al activității de partid 
este semnificativă pentru rolul atri
buit muncii organizatorice și politice 
în accelerarea operei de construcție 
socialistă și comunistă, în creșterea 
avuției naționale, în ridicarea conti
nuă a calității vieții. Stilul de muncă 
pe care îl preconizează implică, înain
te de toate, cunoașterea profundă a 
realităților, legătura vie, directă eu 
terenul, cu oamenii muncii. Un ase
menea stil — strălucit demonstrat 
de însuși exemplul personal al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, al cărui 
cabinet de lucru este de fapt tara — 
înseamnă în fond a deplasa centrul 
de greutate al activității de partid in 
unitățile de producție, in mijlocul 
oamenilor, înseamnă, cum s-a subli
niat din nou la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R., că 
„sediul permanent" al muncii de 
partid trebuie să fie mereu terenul. 
Astfel, munca activiștilor de partid, 
a cadrelor din toate domeniile devine 
fructuoasă nu în ședințe, nu în bi-, 
rouri, ci în mijlocul producătorilor 
de valori materiale, în clocotul efor
tului constructiv din uzine și mine, 
de pe ogoare sau din laboratoare.

Pentru cadrele și activul de partid, 
în fond pentru toți comuniștii, a fi 
prezenți permanent în mijlocul oa
menilor muncii nu este o simplă lo
zincă, ci o necesitate. Un asemenea 
mod de a munci, de a gîndi, de a 
acționa — subliniază secretarul gene
ral al partidului — creează condiții 
optime pentru soluționarea corespun
zătoare a problemelor mereu mai 
complexe ale dezvoltării multilaterale 

a societății noastre socialiste, este 
sursa care alimentează aptitudinea 
de a sesiza noul, de a analiza obiec
tiv cauzele diferitelor laturi — pozi
tive sau negative — pentru fructifi
carea experienței înaintate, pentru 
prevenirea sau eliminarea la timp a 
neajunsurilor, pentru a aprecia realist 
starea de lucruri și a stabili moda
lități clare de acțiune, răspunderi 
concrete. Legătura permanentă cu 
viața, cu practica socială este de fapt 
„oxigenul" conducerii politice revo
luționare, comuniste. Aceasta este 
expresia stilului dc muncă partinic, 
dinamic și revoluționar, despre care 
se spune, pe bună dreptate, că este 
sinonim cu „stilul Ceaușescu", sau 
mai bine și exact spus este creația 
gindirii și strălucitului său exemplu.

Un asemenea stil de lucru nu poate 
fi compatibil cu automulțumirea ; el 
îndeamnă ca, de pe pozițiile apre
cierii lucide a înfăptuirilor unui anu
mit moment, să fie larg deschise 
perspectivele unor noi și noi reali
zări, de o calitate superioară, către 
care cheamă cu patos revoluționar, 
comunist , secretarul general al 
partidului.

Modul în care s-a realizat la noi 
creșterea rolului conducător al parti
dului, întărirea rîndurilor sale și per
fecționarea ‘ activității organizatorice 
și politice — așa cum sint ele con
turate în Statutul partidului, în do
cumentele de partid. în practica 
muncii de partid — a făcut să Se 
cristalizeze o experiență specifică, 
originală, care pune în lumină ideea 
că tezele generale ale socialismului 
științific, principiile și normele ge
nerale ale construcției de partid se 
cer permanent confruntate, verifica
te și inibogătite corespunzător reali
tăților specifice, in care acționează 
fiecare partid, cerințelor fiecărei eta
pe — aceasta constituind o condiție 
esențială pentru îndeplinirea misiunii 
istorice a partidului de conducător 
politic al poporului. Și sint semnifi
cative pentru valoarea acestei expe
riențe interesul. larg de care ea se 
bucură din partea partidelor comu
niste. a forțelor . revoluționare de 
pretutindeni. înalta apreciere și pre
țuire manifestate în lume față de 
contribuțiile aduse. în acest domeniu, 
în plan teoretic și organizatoric de 
secretarul general al partidului.

Perioada ultimului deceniu și ju
mătate a așezat în mod firesc opera 
constructivă a poporului român sub 
egida a ceea ce înseși masele largi 
exprimă semnificativ, ca îndemn *al 
inimii și conștiinței, prin alăturarea 
unor cuvinte firesc și indestructibil 
îngemănate : Partidul, Ceaușescu, 
România. Este oglindită în această 
unitate-simbol o vie realitate social- 
politică ce are drept esență fuziunea 
organică a partidului cu viața socie
tății, împletirea tot mai strînsă a ac
tivității sale cu munca întregului po
por. întregul partid și popor, într-o 
supremă unitate, privesc cu încrede
re viitorul, își concentrează întreaga 
energie spre a da viată hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. Chezășia 
succeselor viitoare în efortul pentru 
a imprima o ealitate superioară noii 
civilizații pe pămîntul patriei rezidă 
în unitatea poporului in jurul parti
dului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in încre
derea nemărginită și hotărîrea cu care 
îl urmează pe drumul socialismului șl 
comunismului.
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Cind soarele din chipul României 
se-arată azi privirii africane, 
noi îl slăvim pe-acest al omeniei 
popor viteaz, și-al muncii suverane.

Oștean al revoluției române, 
apărător al păcii-ntre popoare 
și arhitectul zilelor de mine 
de pace, de-nfrâțire și de soare I

O vie năzuință ne adună 
și strigâtu-i năvalnic să irumpă :
- Trăiască Maica Africa Străbună I
- Trăiască România, țară scumpă I

și de prietenie cu toate' țările din Balerini,' 
președintele României aduce o contribuție 
inestimabilă la cauza păcii și bunei colabo
rări nu numai in regiunea noastră, ci și in 
Europa și in . întreaga lume".

• In timp ce in anul 1965 numărul statelor cu care România avea relații diplomatice 
era de 67, in prezent el se ridică la 134, iot al acelora cu care avem relații economice de
pășește 140,

• Numai în ultimii 5 ani tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a pus semnătura pe aproape 
130 de tratate, declarații solemne, comunicate comune, acorduri de colaborare pe termen 
lung, care, prin principiile consacrate, s-au constituit în acte politice de amplă rezonanță.

tulburată,, 
poporului' 
Comunist

O Secretarul general al partidului, președintele republicii, a avut, în acești 15 ani, 
un număr uriaș de întîlniri, la București și in țări de pe alte continente, cu șefi de state și 
guverne, cu conducători de partide și alte organizații politice, care au înscris momente 
esențiale in dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, marcind în același timp con
tribuții de cea mai mare importanță la cauza colaborării, destinderii și păcii in lume.

Și îl slăvim pe-acel care-| conduce 
spre glorie cu sceptrul demnității 
și-al cărui gînd cutezător străluce 
spre fala țării și-a umanității.

Sub românescu soare bucuria 
și-o nalță azi, cu inima fierbinte, 
studenții africani din România, 
slăvind pe-al României Președinte,

© In cei 15 ani de cind se află la cirma partidului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins 151 de vizite oficiale în țări de pe aproape toate continentele.

Destinul ne-mpletește-olaltă firul, 
Aceiași drum ni-i luminat de-o rază. 
— Trăiască-n pacea vremilor Zairul 
și-a României patrie vitează I

a popoarelor"
Ceaușescu, promovind 

conduce cu

Pătrunși de româneasca-nflăcârare, 
dind glas iubirii calde și profunde, 
sub flamura-nfrățirii-ntre popoare 
oricînd, chemării ei ii vom răspunde I

In el noi aclamăm conducătorul 
ce viața de-a lui- patrie și-o leagă 
și-n fapte e urmat de-ntreg poporul 
și-i prețuit de omenirea-ntreagă;

egalității, indiferent de 
atrage înalta stimă a

KIM IR SEN

CU ENERGIE INEPUIZABILA

75 an/ de istorie nouăȚrTvoluîionarZde mărețe împliniri socialiste, \ ANII FI III IUI A I ÎNAIT 
sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășii^ Nicolae Ceaușescu y IU 11 ' vCLUI îVB jrl I B SMC8 L s

PRESTIGIU INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
„Țara noastră are prieteni pe 

toate meridianele, se bucură de 
un binemeritat prestigiu pe arena 
mondială, politica sa fiind apre
ciată și respectată ca o contribuție 
de seamă la cauza independenței 
popoarelor, a destinderii și păcii 
în lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

In aceste momente de evocare a drumului de impliniri parcurs in 
cei 15 ani de cind în fruntea Partidului Comunist Român se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, România se. prezintă în fața lumii cu dem
nitatea pe care i-o conferă deopotrivă atit realizările remarcabile in de
venirea ei socialistă, cit și rolul deosebit de activ in viața internațio
nală, politica sa dinamică și constructivă pusă in slujba cauzei in
dependenței, păcii și dreptății in întreaga lume. Această imagine lu
minoasă este indisolubil legată de numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de cjîndirea și acțiunea sa ca arhitect clarvăzător și 
promotor neobosit al întregii politici a partidului și statului nostru.

IN SEMN DE PROFUND OMAGIU
Cronica acestor ani a consemnat, pe diverse meridiane ale globu

lui, numeroase dovezi de înaltă prețuire față de activitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
colaborării internaționale. O strălucită ilustrare a acestei prețuiri o 
constituie înmînarea unor înalte distincții, dintre care menționăm, fără 
a ne propune enumerarea lor completă :

consacrată cauzei independenței, păcii și

- ORDINUL „LENIN" (U.R.S.S.).
- ORDINUL „MAREA STEA A IUGOSLAVIEI".
- ORDINUL „EROU AL MUNCII SOCIALISTE" (R.S.F. Iugoslavia).
- ORDINUL „GHEORGHI DIMITROV" (R.P. Bulgaria).
- ORDINUL „KARL MARX" (R.D. Germană).
- ORDINUL „DRAPELUL REPUBLICII" (R.P.D. Coreeană).
- ORDINUL „JOS£ MARȚI" (Republica Cuba).
- MEDALIA DE AUR „FR£D£RIC JOL1OT-CURIE" a 

al Păcii.
- PREMIUL „SIMBA" pentru pace pe anul 1978.
- MEDALIA DE AUR CU PLACHETA a Institutului 

ționale din Roma.
- MEDALIA DE AUR CU EȘARFĂ Șl PLACHETA

tr,u problemele unei noi ordini economice internaționale.
- MEDALIA DE AUR „NORBERT WIENER" (Organizația Mondială pen

tru Sisteme Generale și Cibernetică).
- „MAREA CRUCE A LEGIUNII DE ONOARE" (Franța).
- „MERITUL CIVIL CU COLAN" (Spania).
- „MARELE CORDON AL ORDINULUI MAKARIOS" (Cipru).
- „MARELE CORDON AL ORDINULUI NAȚIONAL" (Burundi).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI NAȚIONAL" (Coasta de Fildeș).
- CAVALER AL ORDINULUI „STEAUA GHANEI".
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI NAȚIONAL AL LEULUI" (Senegal).
- ORDINUL „COLANUL MOUBARAK CEL MARE" (Kuweit).
- „CAVALER AL STELEI SOMALIEI CU MARELE CORDON".
- „MARELE CORDON AL ORDINULUI INDEPENDENȚEI" (Tunisia).
- „MAREA STEA A ORDINULUI PENTRU MERITE AL REPUBLICII AUS

TRIA".
- „MARELE CORDON AL ORDINULUI NAȚIONAL AL LEOPARDULUI" 

(Zair).
- „MARELE COLAN AL ORDINULUI MOHAMMADDI" (Maroc).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI DE MERIT AL R.F. GERMANIA",
- ORDINUL „MARE PRIETEN AL LIBERTĂȚII" (Zambia).
- ORDINUL „COLANUL DE ONOARE" (Sudan).
- ORDINUL „MARELE COLIER AL NILULUI" (Egipt).
- „MARELE COLAN AL ORDINULUI LEOPOLD” (Belgia).
- ORDINUL „NISHAN - I - PAKISTAN".
- ORDINUL „MARELE CORDON AL MERITULUI REPUBLICII" (Italia).
- ORDINUL „EL LIBERTADOR" (Venezuela).
- ORDINUL „BOYACA" (Columbia).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI SOARELUI" (Peru).
- ORDINUL „MERITUL LIBANEZ".
- „MARELE CORDON AL OMAYAZILOR" (Siria).
- COLANUL MARELUI ORDIN „EL LIBERTADOR" (Argentina).
- MAREA CRUCE A ORDINULUI NAȚIONAL „FIDELITATEA FAȚĂ DE 

POPOR" (Republica Guineea).
- „MARELE CORDON AL MERITULUI NAȚIONAL MAURITANIAN".
- „MARELE CORDON AL ORDINULUI SUPREM AL CRIZANTEMEI" (Ja

ponia).
- ORDINUL „SIKATUNA" (Filipine).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI SALVATORULUI" (Grecia).
- „MARELE COLIER AL ORDINULUI MEXICAN AL VULTURULUI AZTEC"
- MARELE COLAN „ORDINUL NAȚIONAL CRUZEIRO DO SUL” (Bra

zilia).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI SANTIAGO" (Portugalia).
- „MAREA CRUCE A ORDINULUI „STEAUA ECUATORIALA" (Gabon).

de relații înterna-

a Institutului pen-

Președintele Nicolae Ceaușescu - promotor 
activ al soluționării prin tratative 

a diferendelor dintre state”

»r

DELHI 21 (Agerpres). — Publicația 
„UNITY INTERNATIONAL" din In
dia a prezentat un amplu articol, pe 
două pagini, intitulat „Președintele 
României face apel la soluționarea 
pe cale pașnică a disputelor interna
ționale și la o largă cooperare glo
bală". Articolul, semnat de R. Nanii, 
redactor-șef al publicației, este înso
țit de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comentînd partea din 
cuvintarea • rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, la 
Congresul al XII-lea al P.C.R., pri
vind politica externă a României, 
în articol se afirmă că în acest do
cument de referință „s-a adresat un 
impresionant apel la un amplu dia
log internațional — un dialog care

este ecoul legitim al aspirațiilor tutu
ror popoarelor pentru cooperare paș
nică, intr-o lume a clicii și egalită- 
ții, o cooperare cu adevărat democra
tică între națiuni egale, suverane și 
independente". în articol se arată 
in continuare : „Și noi luptăm pen
tru o nouă ordine în lume ba
zată pe pace, armonie, înțelegere 
și relații strînse de prietenie intre 
toate națiunile. Și noi vrem ca ele 
să construiască un pod peste prăpas
tia. ^dintre națiunile bogate și cele 
sărace. Și noi urim războaiele și 
ambițiile teritoriale. Iată de ce sub
scriem la gîndirea președintelui ■ 
Nicolae ' Ceaușescu, care îndeamnă 
ca disputele Internaționale să fie so
luționate pe cale pașnică".

KINGSTON 21 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Janiaicăi. Michael 
Manley, l-a primit pe ambasadorul ' 
României la Kingston. Marin Argint.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
primului ministru jamaican i-au fost 
transmise un mesaj de salut și urări 
de succese in activitatea consacrată 
progresului și prosperității poporului 
jamaican.

Mulțumind. Michael Manley a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român uri mesaj prietenesc 
de pace și prosperitate.

Michael Manley și-a exprimat. ad
mirația. pentru succesele obținute de 
poporul român in dezvoltarea econo- 
mieo-socială, precum și aprecierea 
fată de politica externă a României 
socialiste.

înaltă cinstite pentru contribuția hotărîtoare la dezvoltarea științei românești, pentru activita
tea neobosită in slujba cauzei păcii și colaborării internaționale : înmînarea Medaliei de aur 

„Norbert Wiener" a Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică

pentru promovarea înțelegerii 
și colaborării internaționale, destinderii 

și pății în lume

ELOCVENTE MĂRTURII DE PREȚUIRE Șl STIMĂ
„Pe culmi tot mai înalte 

ale construcției socialiste"
„Pentru o lume a păcii 

și colaborării"
„O țară în plin proces 

de înflorire"
„Noi vedem cu multă satisfacție că Repu

blica Socialistă România este in prezent o țară 
care se dezvoltă în ritmuri rapide, are o in
dustrie modernă, în permanentă ascensiune, 
și o agricultură cooperatistă bine organizată. 
Activitatea întregului vostru partid in frunte 
cu conducătorul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, duce țara spre 
ale construcției socialiste".

LEONID

„Contribuție

Nicolae
noi culmi înalte

ILICI BREJNEV

unica 
la instaurarea unui nou tip 

de relații"
„Rolul și participarea României In proble

mele internaționale sînt în. mod eminent 
ilustrate de activitatea dinamică a, presti- 
§ josului său conducător, președintele Nicolae 

eâușescu. întreaga lume este--conștientă de 
contribuția sa unică la normalizarea relațiilor 
dintre'state, la reglementarea conflictelor și 
disputelor internaționale prin negocieri între 
părțile implicate și instaurarea unui nou tip 
de relații intre state".

KURT WALDHEIM

„Renumit militant al mișcării 
comuniste și muncitorești"

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

TODOR JIVKOV

„Conducător apreciat 
de întreaga comunitate 

internațională"
‘„în calitate de conducător al măreței. sale 

țări, președintele Nicolae Ceaușescu nu numai 
că a asigurat un uriaș progres al României', 
dar și-a cucerit un rol de lider în întreaga 
comunitate internațională, ceea ce este re
marcabil. El s-a dedicat conceptului potrivit 
căruia o națiune trebuie să fie suverană, in
tegritatea sa teritorială trebuie să fie apă
rată, poporul său trebuie să fie independent".

JIMMY CARTER

„Sub conducerea dumneavoastră, Republica 
Socialistă România a obținut și realizează 
mari succese în construirea societății socia
liste și in afirmarea sa in relațiile interna
ționale, contribuind activ la construirea unei 
lumi a păcii, securității și a celei mai largi 
colaborări internaționale, pe baza egalității 
în drepturi, in condiții de libertate, indepen
dență și egalitate pentru toate popoarele și 
statele. Dăm o înaltă apreciere marii dumnea
voastră contribuții personale la toate acestea".

„Poporul român, deținînd In propriile sale 
mîinl destinul țării, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, duce o luptă neabătută 
pentru construirea socialismului, pentru apă
rarea independenței naționale și a suverani
tății de stat, repurtînd noi și noi victorii în
semnate. întreaga Românie se află în plin 
proces de înflorire".

„înalta stimă
„Tovarășul Nicolae

ferm principiile suveranității, 
clarviziune țara pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare, iar pe planul relațiilor internațio
nale dezvoltă raporturi cu alte state, înte
meiate pe principiul ..............
mărime, ceea ce îi

i popoarelor".
„Prin personalitatea sa politică ■ j'proemi- 

nentă, prin politica sa consecventă’-(tie ; pace'

„Consecvent, în favoarea bunei 
colaborări în Balcani, Europa 

șl în întreaga lume"

„Profundă 
recunoștință României, 

președintelui ei pentru sprijinul 
acordat mișcării de eliberare"
„Sîntem profund recunoscători Romârriei, 

președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru spri
jinul dezinteresat și multilateral. — material, 
pcHitic și diplomatic. Acordăm cea mai înalță 
apreciere poziției consecvente a României in 
problemele Namibiei".

SAM NUJOMA

„Cel mai apropiat prieten 
al națiunii arabe"

„Cele mai calde mulțumiri președintelui 
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten al na- 
țiuriii arabe și, în mod special, cel mai apro
piat prieten al poporului palestinian. Nu vom 
uita niciodată poziția pe care a avut-o 
Excelența Sa, președintele Ceaușescu, po
porul său, în toate situațiile grele prin care 
a trecut poporul nostru".

YASSER ARAFAT

„România-Zair — o prietenie fecundă
Presa zaireză relevă semnificația deosebită a contactelor 

intre președinții Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese Seko
KINSHASA (Agerpres). — La 

posturile de radio și televiziune din 
Zair a fost difuzată o emisiune in 
care este prezentată pe larg persona
litatea politică proeminentă a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele României 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint relevate momentele 
principale ale vieții și activității 
neobosite a șefului statului român, 
subliniindu-se contribuția șa remar
cabilă la instituirea unor raporturi 
noi în viața internațională.

Presa zaireză a publicat fotografia 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pre
cum și numeroase 
România.

Cotidianul „Salongo", 
Kinshasa, publică un 
titulat „O prietenie fecundă". In care 
se face o trecere în revistă a evolu-

imagini din

care apare Ia 
editorial in-

țiel relațiilor dintre România si Zair, 
reliefindu-se semnificația deosebită a 
contactelor bilaterale la nivelul cel 
mai înalt, printre care și vizita în
treprinsă in țara noastră, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu. a 
președintelui Mobutu Șese Seko. 
„Prietenia dintre cele două țări este 
solidă și se poate constata ușor că 
aceasta se realizează în Zair prin 
acțiuni concrete", se arată în 'articol, 
care menționează, de asețpenea, că 
„între Zair și România s-a stabilit o 
cooperare fructuoasă și reciproc avan
tajoasă".

Explicația prieteniei între cele două 
țări — subliniază editorialul — constă 
fără îndoială in făptui că „România 
promovează 
a cooperării 
se amestece 
și fără să 
destinul".

o politică a dialogului și 
cu toate statele, fără sâ 
în treburile lor interne 
caute a Ie influența

„Glasul
Și

„în lumea de 
glasul dumneavoastră, 
român, sub conducerea Partidului 
Român, este glasul păcii, dar nu al păcii cu 
orice preț, ci al păcii in unire și demnitate 
pentru om și societate".

KENNETH DAVID KAUNDA

păcii, al unirii 
demnității"

astăzi, ătit de 
glasul

„Largă recunoaștere 
a contribuției 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
promovarea cauzei păcii 

și securității"
„Hotărîrea unanimă a Prezidiului Consiliu

lui Mondial al Păcii de a se conferi tova
rășului'Nicolae Ceaușescu -Medalia de aur a 
păcii» a fost determinată de prețuirea de care 
se bucură în cadrul mișcării mondiale pentru 
pace, contribuția deosebită pe care secretarul 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
adus-o de-a lungul întregii sale vieți la pro
movarea cauzei păcii și securității internațio
nale, o recunoaștere a activității neobosite 
pe care a desfășurat-o în slujba progresului 
țării' și construirii socialismului in România, 
a asigurării unei vieți noi, libere, indepen
dente și prospere pentru poporul român".

ROMESH CHANDRA

ț UNGENDĂ NSELE

j Un cîntec zairez 
} pentru România 
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Nicolae Ceaușescu

Iar în Carpați. pe crestele-i bătrine, 
să-și urce tot mai sus, spre zări, făclia, 
Oșteanul revoluției române 
și-al comuniștilor din România I

In versiune românească 
de Raluca TULBURE 
și Victor TULBURE

ITALIA

ROMA 21 (Agerpres)., — Președin
tele Italiei. Sandro Pertini, și-a con- 
tinuat vineri consultările cu lideri ai 
partidelor politice, in vederea de
semnării unui nou premier, după de
misia cabinetului Francesco Cossiga. 
La sfîrșitul întrevederii cu șeful sta
tului, secretarul politic al P.D.C.. Fla- 
minio Piccoli. a declarat că partidul 
său va contribui, in spiritul solidari-

tății naționale, la formarea unui gu
vern care să aibă o majoritate parla
mentară cit mai largă. După întreve
derea cu președintele, secretarul ge
neral al Partidului Comunist, Enrico 
Berlinguer, a precizat că, „pină cind 
nu se va constitui un guvern de largă 
unitate democratică, cu un program 
de luptă fermă Împotriva terorismu
lui. de înnoire socială, P.C.I. va ră- 
mîne in opoziție".

^AGENȚIILE DE PRESA
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ADUNARE LA VARȘOVIA. La 
adunarea cu activul politic al capi
talei R.P. Polone, care a încheiat 
ciclul intilnirilo.r dintre candidați 

j și alegători premergătoare alegeri
lor pentru Seim și consiliile popu
lare voievodale, a rostit o cuvin- 
tare Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., El a făcut un 
bilanț al campaniei electorale, care 
a constituit o expresie a sprijinu
lui deplin pentru programul adop
tat La Congresul al VIII-lea al 
P.M.U.P., pentru platforma Frontu
lui Unității Poporului.

perării al Republicii Ruanda. Fran
cois Ngarukiyintwali, a anunțat că 
tara sa a recunoscut Guvernul 
R.P.D. Coreene ca singurul guvern 
legitim al întregului popor coreean 
și a publicat o hotărire privind ru
perea relațiilor diplomatice cir Co
reea de Sud.

DOCUMENT CIIINO-SOVIETIC 
PRIVIND NAVIGAȚIA PE RIURI- 
LE DE FRONTIERA. în orașul 
Heihe, din R.P. Chineză, a avut ioc 
cea de-a 22-a consfătuire a Comi
siei mixte chino-sovietice pentru 
navigația pe rîurile de frontieră — 
informează ziarul .,Pravda" și agen
ția' China Nouă. Părțile au convenit 
o serie de măsuri practice 
asigurarea navigației și au 
un document cu privire 
convenite.

privind 
semnat 
la cele

FRAN-

LA PLENARA CONSILIULUI 
CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN R.P. BULGARIA, care a avut 
loc la 
cinile 
carea 
toate 
și științifice-aplicative. La plenară 
a luat cuvîntul Todor Jivkov. prim- 
secretar. a! C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Bulgaria.

Sofia, au fost examinate sar- 
ce revin organizației in apli- 
noului mecanism economic în 
sferele activității economice

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRII 
s-a desfășurat la Budapesta. în ca
drul dezbaterilor au fost examinate 
probleme nautice, hidrotehnice, 
hidrometeorologice, juridic» și alte 
aspecte privind navigația pe Du
năre. Din partea țării noastre a par
ticipat o delegație condusă de am
basadorul României la Budapesta, 
Victor Bolojan, reprezentantul ță
rii noastre în Comisia Dunării.

Stat al R.P.

RUANDA A RUPT 
CU COREEA DE SUD. 
informează ziarul 
ministrul afacerilor externe si coo-

RELAȚIILE
După cum 

„Nodon Sinmun",

DECLARAȚIE A SECRETARIA
TULUI O.U.A. La Addis Abeba a 
fost dată publicității o declarație a 
Secretariatului Organizației Unității 
Africane cu prilejul Zilei interna
ționale pentru eliminarea discrimi
nării rasiale. Documentul reafirmă 
hotărîrea O.U.A. de a continua 
lupta împotriva apartheidului, de a 
sprijini lupta maselor populare din 
Republica Sud-Africană pentru abo
lirea discriminării rasiale.

PLENARA C.C. AL P. C. ____
CEZ. în suburbia pariziană Yvry 
au luat sfirșit lucrările plenarei 
C.C. al P. C. Francez, care a exami
nat un rgport cu privire la situația 
economică și socială a țării și sar
cinile partidului. în încheierea lu
crărilor plenarei a luat cuvîntul 
Georges Marchais, secretar general 
al P.C.F.

PRIMIRE LA BELGRAD. Stevan 
Doronski, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., însărcinat cu prezi- 
darea ședințelor Prezidiului U.C.I., 
l-a primit pe Paolo Buffalini, mem
bru al Direcțiunii P. C. Italian. A 
avut loc o convorbire, in cadrul că
reia s-a procedat la un schimb de 
păreri în legătură cu activitatea ce
lor două partide.

AMNISTIE POLITICA ÎN RHO
DESIA. După consultări cu premi
erul Robert Mugabe, guvernatorul 
britanic, lordul Soames, a semnat 
decretele privind abrogarea legii 
marțiale și amnistierea tuturor de
lictelor politice comise in perioa
da de aplicare a acestei legi pro
mulgate de guvernul Ian-Smith.
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