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Comitetului PoMc Executiv al C. C. al P. C. R„
Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării

Economice si Sociale si Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, la 18 iulie a.c. a avut loc, in 
stațiunea Neptun, ședința Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Biroului Permanent al Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Guvernului Republicii Socialiste 
România.

In cadrul ședinței s-a dezbătut și aprobat 
Raportul cu privire Ia Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Guvernul Repu
blicii Socialiste România au dat o inaltă apre
ciere intensei activități desfășurate sub condu
cerea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru elaborarea planului, apor
tului direct și determinant al secretarului 
general al partidului la fundamentarea obiecti
velor dezvoltării economico-sociale și stabilirea 
soluțiilor celor mai corespunzătoare pentru 
mobilizarea tuturor resurselor materiale și 
umane ale societății in vederea asigurării pro
gresului rapid și multilateral al Republicii So
cialiste România.

Analizindu-se prevederile și indicatorii pla
nului, s-a apreciat că aceștia corespund pe 
deplin orientărilor șl hotăririlor Congresului 
al XII-lea, asigurind înfăptuirea directivelor 
cu privire la noul cincinal, a indicațiilor secre
tarului general al partidului de ridicare a 
Întregii activități economico-sociale la un nivel 
calitativ superior, de sporire a eficienței eco
nomice și promovare tot mai fermă a cuceri
rilor revol 61 'tehnico-științifice contemporane 
in toate sectoarele de activitate.

Planul pe 1981 stabilește sarcini importante 
in domeniul continuării politicii de dezvoltare 
intensivă și modernizare a industriei, prevă- 
zind creșterea producției industriale nete cu 
8.5—9 Ia sută. în scopul realizării acestui obiec
tiv, se prevăd intensificarea activității de 
cercetare geologică și creșterea mai accentuată 
a rezervelor de substanțe minerale utile, pre
cum și dezvoltarea prioritară a industriei ex
tractive, metalurgice, chimice, in vederea asi
gurării unei puternice baze materiale pentru 
satisfacerea în condiții tot mai bune a cerin
țelor dezvoltării generale a economiei naționale. 
In anul viitor, industria constructoare de mașini 
va fi orientată mai ferm spre dezvoltarea sec
toarelor de inaltă tehnicitate, care asigură 
valorificarea materiilor prime și a gindirii 
tehnico-științifice românești, ridicarea nivelului 
tehnic al întregii economii, participarea tot 
mai eficientă a României la diviziunea inter
națională a muncii. O atenție deosebită se va 
acorda creșterii producției bunurilor de con
sum, industriale și alimentare, ridicării calității 
și diversificării sortimentale a acestora, ampli
ficării considerabile a industriei mici și arti
zanale, in scopul satisfacerii in tot mai bune 
condiții a cerințelor populației.

în domeniul agriculturii, planul prevede creș
terea și modernizarea mai intensă a bazei 
tehnico-materiale, extinderea mecanizării lu
crărilor și a chimizării producției, dezvoltarea 
sistemelor de irigații și amenajări funciare, 
pentru realizarea unui spor al producției agri
cole nete de 5,5—7,5 la sută. Se va acorda, în 
continuare, o atenție prioritară producției 
cerealiere și de plante tehnice, dezvoltării 
zootehniei și asigurării bazei furajere necesare 
acesteia, utilizării eficiente a pămintului, mij
loacelor tehnice și forței de muncă, pentru creș
terea aportului acestei importante ramuri a 
economiei naționale la progresul continuu al 
societății socialiste românești.

Programul de investiții pe 1981 asigură dez
voltarea, in continuare, a forțelor de producție 
pe întreg ter’toriul tării, în spiritul Programu
lui partidului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. S-a apreciat că deosebit 
de importantă este orientarea imprimată de 
secretarul general al partidului activității din 
acest domeniu în direcția concentrării fondu
rilor de investiții, finalizării și punerii cit mal 
rapid in funcțiune a obiectivelor in curs de 
execuție, generalizării noilor soluții construc

tive cu consum material și energetic redus, 
precum și folosirii maxime a suprafețelor de 
producție existente prin dotarea lor cu mașini 
și utilaje. ,•

Planul pe 1981 pune un accent deosebit pe 
rolul cercetării științifice și progresului tehnio 
in lărgirea bazei proprii de materii prime, in 
valorificarea materialelor refolosibile, utili
zarea noilor surse de energie, extinderea auto
matizării și mecanizării producției, ridicarea 
continuă a performanțelor tehnologice și tipi
zarea producției, modernizarea tuturor ramu
rilor economiei naționale.

Un obiectiv central al planului 11 constituie 
dezvoltarea pe scară tot mai largă a relațiilor 
economice și cooperării in producție și in do
meniul științei și tehnicii ale României cu ță
rile membre ale C.A.E.R., cu toate statele so
cialiste. precum și extinderea schimburilor și 
colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele — 
fără deosebire de orinduire socială — in sco
pul progresului tot mai accelerat al economiei 
noastre naționale și al participării active și 
eficiente a României la circuitul economic 
mondial. Planul prevede ca, printr-o creștere 
mai accentuată a exporturilor și îmbunătăți
rea structurii acestora, precum și printr-o di
mensionare mai rațională a importurilor, să se 
asigure o balanță de plăți externe echilibrată.

Planul pe 1981 asigură consolidarea în con
tinuare a finanțelor țării, situînd pe un loc 
central eforturile pentru reducerea costurilor 
dc producție și îndeosebi a cheltuielilor mate
riale, pentru creșterea productivității muncii 
sociale șl sporirea beneficiilor, pentru promo
varea largă și copsecventă a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autogestiunii între
prinderilor, exercitindu-se un control financiar 
mai riguros in scopul utilizării cu maximă efi
ciență a resurselor societății, asigurindu-se o 
circulație monetară sănătoasă.

înfăptuirea tuturor obiectivelor economice 
cuprinse în planul pe 1981 va crea condiții 
pentru creșterea veniturilor totale reale ale 
populației cu 43 la sută, pentru dezvoltarea des
facerilor mărfurilor șl a prestărilor de servicii, 
continuarea construcției de locuințe și înfăp
tuirea programului general al partidului de ri
dicare a nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor.

Comitetul Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Bi
roul Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și Guvernul au 
trasat ministerelor, centralelor, tuturor între
prinderilor, organelor locale de partid și 
de stat sarcina de a lua măsurile cele 
mai ferme pentru pregătirea din timp șl in 
cele mai bune condiții a îndeplinirii prevede
rilor planului pe 1981. O atenție deosebită va 
trebui acordată contractării integrale a pro
ducției, atit pe plan intern, cit și pentru export, 
asigurării aprovizionării tehnico-materiale co
respunzătoare în toate întreprinderile, stabi
lirii măsurilor necesare pentru încadrarea tu
turor unităților productive în normele de con
sum stabilite și reducerea continuă a consumu
rilor de materii prime și materiale, combusti
bil și energie electrică. Ministerele, centralele, 
intreprinderile trebuie să acționeze cu cea mai 
mare răspundere pentru realizarea programu
lui de asimilare a noilor produse și tehnologii, 
pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de1 mo
dernizare tehnică a producției. Se impun, de 
asemenea, măsuri energice de pregătire a lu
crărilor de investiții, de asigurare a documen
tațiilor și utilajelor necesare pentru crearea 
cond’tiilor in vederea desfășurării ritmice a lu
crărilor pe toate șantierele și punerea în func
țiune a noilor obiective Ia termenele planifi
cate.

Comitetul Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. Biroul 
Permanent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Guvernul îsi 
exprimă convingerea că eroica noastră clasă 
muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, toate 
organele și organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii, toți cei ce muncesc din patria 
noastră, fără deosebire de naționalitate, nu vor 
precupeți nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan atit pe anul in

curs, cit și pe anul viitor. Conducerea 
partidului și statului adresează un apel căl
duros tuturor oamenilor muncii, întregului nos
tru popor, de a face totul pentru ca primul 
an al noului cincinal să se realizeze cu cel 
niai deplin succes, mareînd astfel trecerea 
României intr-o etapă nouă, superioară de 
dezvoltare economică și socială, de ridicare a 
bunăstării și civilizației Întregii noastre națiuni, 
asigurind astfel transpunerea in viață a hotă
ririlor Congresului al XII-lea, a mărețului Pro
gram al partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a 
României spre comunism.

★

Comitetul Politic Executiv a analizat rapor
tul cu privire la efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidului Ia 30 iunie 
1980. La această dată, Partidul Comunist Ro
mân cuprindea in rindurile sale 3 005 164 de 
membri. Această creștere remarcabilă a numă
rului comuniștilor reflectă uriașa încredere și 
autoritate de care se bucură partidul in rindul 
tuturor categoriilor sociale, adeziunea deplină 
a întregului nostru popor la politica internă și 
externă a Partidului Comunist Român, unita
tea indestructibilă a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, in jurul parti
dului, al conducerii sale, al secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comitetul Politic 
Executiv adresează calde mulțumiri tuturor 
oamenilor muncii, întregului nostru popor pen
tru încrederea manifestată in partidul nostru, 
pentru dragostea și devotamentul cu care îl 
înconjoară, pentru elanul cu care muncește 
neobosit pentru înfăptuirea programului său 
de bunăstare și fericire a patriei socialiste.

Comitetul Politic Executiv, apreciind munca 
desfășurată pe linia primirii de noi membri in 
partid, precum și activitatea politico-organizato- 
rică și educativă legată de preschimbarea do
cumentelor de partid, a subliniat necesitatea 
ca, in conformitate cu hotăririle Comitetului 
Central, cu orientările date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toate organele și organizațiile de partid să-și 
sporească preocuparea pentru calitățile politice, 
morale și profesionale ale noilor primiți in par
tid, acordind titlul de comunist celor care do
vedesc că știu să lupte pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, manifestă spirit revoluționar in 
întreaga lor activitate, reprezintă un înalt 
exemplu de dăruire și devotament pentru cauza 
partidului, a socialismului, a propășirii Româ
niei socialiste.

Comitetul Politic Executiv a constatat cu sa
tisfacție că, pe baza hotăririlor Congresului al 
XII-lea, a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie a.c., a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat o intensă muncă po- 
litico-organizatorică pentru întărirea continuă 
a rindurilor partidului, pentru îndeplinirea in 
condiții tot mai bune a rolului său conducător 
în societate, in unirea eforturilor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, in scopul înfăp
tuirii Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Comitetul Politic 
Executiv adresează felicitări organelor și orga
nizațiilor de partid, tuturor comuniștilor pen
tru activitatea intensă desfășurată în vederea 
înfăptuirii politicii partidului, a dezvoltării eco
nomico-sociale continue a patriei noastre so
cialiste, a asigurării îndeplinirii cu succes a mi
siunii istorice ce revine Partidului Comunist 
Român in conducerea întregii națiuni pe calea 
luminoasă a socialismului și comunismului.

Marile succese obținute in toate domeniile de 
activitate, întărirea continuă a legăturii parti
dului cu masele, dialogul larg pe care-1 poartă 
cu poporul in elaborarea și înfăptuirea politicii 
de construcție socialistă, marele prestigiu de 
care se bucură in rindurile clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității, ale tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
constituie o garanție sigură că scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă România, sub con
ducerea încercată a Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, va merge neabătut 
inalnte pe drumul progresului și civilizației, al 
intăririi independenței și suveranității națio
nale.

i astăzi, după 15 ani, Con
gresul IX o1 Partidului Co
munist Român continuă să 
râmină in cea mai fierbinte 

actualitate. Obiectivele și prevede
rile sale - cit de cutezătoare ne 
apăreau ele in 1965 I -, riguros 
transpuse în viață și strălucit depă
șite de viață, cu devenit impresio
nanta realitate socialistă in care 
trăim, gindim și creăm ; au devenit, 
emoționante file de istorie. Ceeo ce 
rămine insă peste timp ca o perma
nență, adusă in viața partidului și 
a țării de momentul de răscruce al 
Congresului IX - inaugurînd și de- 
terminind epoca socotită astăzi, la 
noi și in lume, drept fără egal in 
întreaga, multimilenara Istorie a 
României - este puternicul, veșnic 
proaspătul spirit înnoitor al dezvol
tării. Flacăra înaltă, pură, renăscă- 
toare a patriotismului revoluționar.

Flacără pe care a aprins-o in 
toate inimile, sudîndu-le intr-o unică 
simțire patriotică și o unică voință 
revoluționară cu idealurile partidu
lui, omul ale cărui destin și geniu 
se contopesc cu Partidul și Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Așa cum pe chipul și in faptele lui 
din tinerețe descoperim excepționa
lele trăsături de militant ale matu
rității sale creatoare, regăsim astăzi 
in istoricul raport prezentat la Con
gresul IX trăsăturile, esența con
cepției și acțiunii revoluționare 
Ceaușescu ; din forța lor vitală, re
generatoare, s-au născut, au cres
cut, s-au desăvirșit continuu, intr-un 
permanent dialog cu țara, toate 
marile idei ale unei politici vizionare 
și științifice, novatoare și realiste, 
admirate, îmbrățișate și transpuse 
in viață, de-a lungul acestor 15 ani, 
de întreaga noastră națiune.

Trăim, gindim, acționăm, proiec
tăm istoria șl locul nostru in istorie 
altfel decît înainte de '65. Am de
venit noi înșine, prin noi înșine, pen
tru noi înșine. Ne-am măsurat, în 
aceste zile, cum era și firesc, dru
mul parcurs cu toate izbinzile care 
ne umplu inimile de mîndrie, cu 
acele dificultăți și neîmpliniri Ine
rente unei asemenea înaintări de 
mare complexitate și dificultate, 
avînd mai limpede decît oricînd țe
lul și mijloacele de a-1 înfăptui 
neabătut - așa cum stă înscris îrt 
Programul partidului, in Carta de 
lucru a Congresului XII. Din per
spectiva celor 15 ani de epocă nouă 
ne-am comparat cu punctul de por
nire, văzînd cit de accelerați au fost 
pașii in toate domeniile, incepind 
cu ritmurile economice de nivel 
mondial, cu avintul fără precedent 
al tuturor județelor și așezărilor ță-

rii și sfirșind cu eflorescența de ta
lente tehnice și artistice crescute 
sub soarele acestor ani în grădina 
„Cîntării României". Ce ne reievă 
acest larg tur de orizont ? Că ră- 
minind aceiași, ne redescoperim to
tuși alții. Că sîntem mai cutezători,

pirații fundamentale ale poporului 
român, în numele cărora au luptat 
și s-au jertfit atîtea generații de pa- 
trioți și revoluționari, și-au recăpătat 
adevăratul sens, purificate de zgura 
dogmelor, închistării și suspiciunii, 
in anii gîndirii libere și creatoare ai

Ilustrație de Mihail GION

dar și mult mai exigențl cu noi în
șine : vrem șl putem mai mult, mai 
bine, mai eficient Munpind, gin- 
dind, îndrăznind.

Libertate, independență, suverani
tate. Adevăr, dreptate, egalitate. 
Etică șl echitate socialistă. Uma
nism revoluționar. Dezvoltarea mul
tilaterală a personalității.. înscrise 
cu litere de aur in Programul parti
dului, aceste noțiuni, exprimind as-

epocil deschise de Congresul IX ; cu 
devenit în practica socială cuvinte- 
steag, cuvlnte-faptă. Ele reprezintă 
astăzi corolarul firesc al democra
ției socialiste autentice, constituie 
premisele, modul de manifestare și 
finalitatea socialismului care se edi
fică de către popor și pentru popor. 
Nimic nu exprimă mai profund 
esența și rezultatele politicii pro-
(Continuare in pag. a Il-a)

centrul
Perioada ultimului deceniu si tu- 

mătate a înrădăcinat trainic în conști
ința maselor o idee căreia ele l-au 
dat o expresie De cit de succintă. De 
atit de sugestivă, orin cuvintele firesc 
si indestructibil îngemănate : ..Parti
dul. Ceausescu. România". Este re
flectată în aceasta o realitate esen
țială a societății noastre — unitatea 
organici, indisolubilă a poporului in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
recunoașterea unanimă a partidului 
drept forța conducătoare in societatea 
noastră.

Teza de mult statuată de socialismul 
științific desore conducerea de către 
partid ca o cerință legică, condiția 
primordială a succesului în revoluția 
si construcția socialistă, si-a găsit. în 
acești 15 ani. o nouă si strălucită con
firmare. Intr-adevăr, dacă în acest 
scurt interval de timp ritmul con
strucției socialiste s-a accelerat con
siderabil. dacă au putut fi obținute 
acele succese fără precedent, care 
i-au atras pe bună dreptate apre
cierea de cea mai rodnică perioadă 
din întreaga istorie a patriei, toate 
acestea se datoresc într-o măsură 
decisivă tocmai intăririi roiului parti
dului. afirmării sale tot mai pu
ternice drept călăuza sigură si în
cercată a poporului De calea edifică
rii noii orînduiri. Prin punerea din 
plin in valoare a bogatelor tradiții 
ale luptei de eliberare națională si 
socială si a vastei experiențe acumu
late în conducerea procesului revolu

PARTIDUL — 
vital al națiunii

ționar. prin dezvoltarea lor corespun
zător noilor condiții. în întreaga viată 
si activitate a partidului a fost Întro
nat în acești ani un spirit novator, 
întruchipat in accentuarea atribuțiilor 
sale ca organizație politică militantă, 
revoluționară. în larga deschidere si 
receptivitate fată de nou. tn strîn- 
gerea legăturilor cu masele cele mai 
largi ale poporului si sporirea capaci
tății de a le organiza si mobiliza in 
opera de construcție socialistă.

Asa cum pe drept cuvint s-a apre
ciat in Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceausescu la Con
gresul al XII-lea. partidul s-a afirmat 
tot mai puternic ca ..centrul vital al 
întregii națiuni, de la care emană 
gindirea cutezătoare, menită să asigu
re transformarea revoluționară a 
societății, forța ce Însuflețește toate 
energiile creatoare sl nune in valoare 
geniul întregului popor român, des- 
chizind patriei minunate perspective 
de progres si civilizație".

Merite excepționale in fundamen
tarea teoretică, in precizarea si apli
carea in practică a măsurilor menite 
să asigure Întărirea rolului conducă
tor al partidului revin tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care, in abordarea 
acestor probleme, a avut permanent 
în vedere faptul că. odată cu dezvol
tarea societății, cu progresul operei 
de construcție socialistă, evoluează 
insusi partidul, ceea ce impune con
tinua perfecționare a organizării si 
activității sale.

O politică creatoare, pe 
deplin adecvată cerințelor 
de progres ale țârii. Inc*ln 
1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd importanta elaborării unei 
linii politice juste pentru succe
sul activității oricărui partid co
munist. si mai ales a unui partid de 
guvemămînt. arăta că ..este o nece
sitate imperioasă pentru partid de • 
studia neîncetat, cu toată atentia. fe
nomenele vieții sociale, de a-si «le- 
bora linia politică in strinsă concor
dantă cu cerințele legilor obiective 
ale dezvoltării societății. O politică cu 
adevărat realistă, științifică, nu poate 
să nu tină seama de condițiile spe
cifice. deosebite de Ia tară la tară, nu 
poale să nu le acorde Întreaga aten
ție".

O caracteristică fundamentală a 
ultimilor 15 ani o constituie tocmai 
faptul că. sub impulsul si cu aportul 
esențial al secretarului general al 
partidului, s-a trecut la o analiză 
aprofundată a particularităților tării, 
a noilor realități, la înlăturarea viziu
nilor simplificatoare. Durtind ampren
ta dogmatismului, ce frtnaseră dez
voltarea economico-socială. la ela-

Bratu PĂUN 
Gheorqhe IOVAN 
Academia „Ștefan Gheorghiu"

(Continuare în pag. a Il-a)

La cincisprezece ani lumină 
De viață și de viitor, 
I se cuvine imn de slavă 
Iubitului conducător.

El este-acel ce cu Partidul 
Prezentul l-a născut din vis 
Care ne-a dat pe strălucire 
Cel mai înălțător zapis.

Cu mintea lui, străfulgerata 
De românescul nostru gind, 
A ridicat o Tară-ntreagă 
La visurile luminind.

A înălțat prin fapte care 
Cu fiecare zi rodesc 
Și inime și gind și Tara 
Și viitorul românesc.

Poporul, azi și totdeauna, 
Cu timpul ce s-o depăna. 
Mereu ii va cinsti iubirea 
Cu demnitate-l va urma.

Virgil CARIANOPOL
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15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
V ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE )

Un erou acasă la eroi...
Era un octombrie de aur din 

toamna anului 1966.
Un eveniment nespus de fericit 

șl pină atunci puțin obișnuit îmi 
prilejuia o reîntîlnire cu plaiurile 
natale, cu acele locuri sfinte pe 
care m-au purtat pașii copilăriei 
și ai visurilor adolescenței, locuri 
frămîntate de două mii de ani cu 
sudoarea și lacrimile alor mei, în 
pămîntul căruia străbunii din stră
buni și-au lăsat osemintele, ca pe 
niște puternice rădăcini, menite să 
ne tină acasă în fata tuturor vlsco- 
lirilor istoriei.

O tulburătoare arheologie ca aceea 
evocată genial de Tudor ArghezL se 
desfășura pe iungi spații istorice, în 
fața ochilor imaginației mele : „Tă
cerea vqcile și le-a pierdut / Care-o 
făceam pe vremuri să răsune / Aud 
țărîna doar a vocilor străbune, / 
Cum se desface cum s-a desfăcut. 7 
Si cite-odată, totul se deșteaptă. / 
Ca-ntr-o furtună mare ca Tăria / 
Și-arată veacurile temelia. / Eu 
priveghez pe ultima lor treaptă".

De valea Mureșului însoțeam un 
erou care mergea acasă la eroi, la 
temelia veacurilor românești, să le 
cinstească memoria. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ales de curînd 
la Congresul al IX-lea secretar ge
neral al partidului, făcea o vizită 
In județul Hunedoara, la care invi
tase, după frumosul domniei sale 
obicei, și cițiva scriitori, printre 
care și autorul acestor rinduri. In 
ziua precedentă vizitase minerii din 
Valea Jiului și cinstise prin pre
zența sa memoria eroilor de la 
Lupeni. în aceeași vizită, poposise 
la urmele îndepărtate ale istoriei 
noastre : In Tara Hațegului la 
Sarmizegetusa, în Munții Apuseni 
la Țebea, lingă gorunul lui Horea, 
unde-și doarme somnul veșniciei 
Avram Iancu, eroul tribun al revo
luției de la 1848. Pretutindeni l-au 
întîmpinat cu entuziasm, cu dra
goste și devotament sute de mii de 
oameni : muncitori, țărani și inte
lectuali, români, maghiari, ger
mani, bătrîni și copii, lume de toate 
vîrstele, Imbrăcați in frumoase 
straie naționale, după tradițiile șl 
obiceiurile fiecăruia, pe care epoca

lul 
în

Nicolae Ceaușescu le readucea 
lumina istoriei.

Era o bucurie fără margini, căci 
Un erou venea acasă la eroi. Acum, 
mi se pare că era 0 duminică — 
dar mi-e foarte greu să-mi amin
tesc exact, fiindcă toate zilele ace
lea fuseseră de mare sărbătoare 
— conducătorul partidului și statu
lui nostru venea dinspre Alba-Iulia, 
din cetatea celor două Uniri, pe 
valea Mureșului vizitînd locuri 
istorice, întreprinderi industriale, 
gospodării agricole colective și de' 
stat, stînd la sfat cu oamenii muncii, 
ascultind glasurile Înălțătoarei noas
tre istorii. Drumurile erau tivite cu

Ion Dodu BĂLAN

șiruri nesfîrșite de oameni, ca o 
cămașă de sărbătoare cu floricele. 
Țara își iubește conducătorul 
fiindcă simte, cu instinctul ei isto
ric, că el își iubește țara. în spatele 
unei părți din această mare de 
oameni se întinde, pină-n malurile 
liniștitului Mureș, care atîta vreme 
ne-a dus pe apele lui jalea noastră 
istorică, renumitul „Cîmpul plinii", 
unde, pe la mijlocul secolului al 
XV-lea, oștile viteazului Paul Chi- 
nezu l-au biruit pe turci. Peste 
cîteva minute, convoiul de mașini 
ajunge la Binținți, satul natal al 
lui Aurel Vlaicu, care azi poartă 
numele marelui său fiu. Casa mică, 
ospitalieră, în care s-a născut, a 
visat și a lucrat acest Făt-Frumos 
al aerului, Împreună cu fratele său 
Ion, uh adevărat țăran de geniu, 
își deschisese larg porțile și ușile 
ca să-l primească pe strălucitul 
conducător al partidului și al țării, 
în încăperile mici a intrat puțină 
lume. Cu această ocazie secretarul 
general al partidului nota în cartea 
de onoare'a Muzeului : „Am pășit 
cu emoție pragul casei unde s-a 
născut Aurel Vlaicu, glorios pionier 
al aripilor românești. Patriotismul 
vibrant, pasiunea și geniul creator 
al marelui aviator și inventator ro-

A

In numele responsabilității

omul de

torilor din Întreaga 
tară apărute în ziare 
Si reviste cu prilejul 
Zilei de naștere a 
secretarului general al 
Partidului Comunist 
Român. președintele 
republicii.

De fiecare dată am 
simtit căldura, inalta 
apreciere fată de cul
tură, fată dc munca 
de creație, franchețea 
si sinceritatea izvorî- 
te din spiritul demo
cratic. Fiecare avea 
deplina libertate să-si 
exprime opinia despre 
probleme personale

A scrie cu respon
sabilitate. a redacta 
ziare sau a edita cărtL 
în general a realiza 
cu angajare Si efort 
susținut orice muncă 
artistică sau științifi
că, înseamnă să te 
identifici cu gînduri
le si telurile colectivi
tății. Adevăratul cu- 
vînt liber al creatoru
lui cuvînt al faptelor 
care contribuie la pro
gresul obștii este cul
tivat. înainte de toa
te. prin libertatea so
cietății.

Pentru
creație căruia îi sînt 
clare, deopotrivă, 
pacitătile si responsa
bilitățile sale nu exis
tă sarcină mai rațio
nală decît aceea de a 
receota si amplifica e- 
coul comandamentelor 
sociale, desigur nu cu 
ajutorul legilor exacte, 
dar neînsuflețite ale 
fiziciL ci al judecății 
limpezi si inimii sale 
fierbinți, al verbului 
uman exprimat cu 
răspundere. potrivit 
legilor cuvintului fru
mos.

Aceste glndurimi-au 
revenit in memorie 
mereu și mereu in 
timpul acelor convor
biri memorabile pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a purtat 
În ultimii cincispreze
ce ani cu oamenii de 
artă, cu scriitorii.

M-am bucurat de 
cinstea de a participa 
la aceste întîlnlri. Am 
participat si la consfă
tuiri cu sute de scrii
tori artiști plastici, 
compozitori, arhitecti. 
regizori, actori, pre
cum si la acea primi
re intimă in cadrul 
căreia delegația Uniu
nii scriitorilor a înmî- 
nat volumul omagial, 
proaspăt ieșit de sub 
tipar, cuprinzînd ver
suri. eseuri, lucrări 
publicistice ale serii

ca-
DOMOKOS Geza

sau ale colectivității 
cind se apreciau suc
cesele sau se puneau 
în discuție chestiuni 
care își așteptau re
zolvarea. Aceste întîl- 
niri au fost adevăra
te ședințe de lucru că
rora reflexiile, 
vîntărlle 
Nicolae 
le-au conferit o greu
tate aparte. Secretarul 
general al partidului 
n-a omis niciodată să . 
sublinieze că atașa
mentul fată de ideo
logia si politica noas
tră se exprimă în mod 
specific prin creația 
artistică, că analiza 
diferitelor laturi ale 
muncii organizatorice, 
gospodărești sau psi
hologice presupune o 
sensibilitate deosebită, 
un bagal de cultură si 
o experiență cores
punzătoare din partea 
celor ce se ocupă de 
îndrumarea culturii 
socialiste.

îmi aduc perfect 
aminte, si însemnările 
mele confirmă aceas
ta. că secretarul gene
ral aî partidului a 
abordat la modul cel 
mai categoric posibil

cu-
tovarăsului 
Ceausescu

si problema mult dis
cutată a curajului 
scriitorului. El ne-a 
cerut cu deosebită pa
siune să reflectăm 
complex realitatea vie
ții. să prezentăm cu 
principialitate si cu
tezanță revoluționară 
lipsurile, neajunsurile, 
opiniile sau practicile 
sociale care frînează 
ori se împotrivesc 
dezvoltării neîngrădi
te a personalității si 
demnității umane, for
mării conștiinței so
cialiste. Adevărata 
creație. a accen
tuat cu fiecare oca
zie tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este străi
nă prin definiție uni
formității. clișeelor 
sterile despre viată, 
ocolirii contradicțiilor 
care reflectă lenea sau 
chiar lașitatea inte
lectuală si morală, 
numai diversitatea 
perelor, dar și a 
melor. căutărilor 
stilurilor sint o 
vadă a bogăției si o- 
rientării sănătoase a 
dezvoltării literaturii, 
un stimulent pentru 
dezbaterea principială 
a diferitelor puncte 
de vedere. pentru 
preocupările neîntre
rupte de a înnoi for
mele de expresie ar
tistică fără a renunța 
la tradițiile care s-au- 
dovedit fructuoase.

Pentru toate aces
tea. mai exact, pentru 
gîndurile exprimate 
care reflectă înțele
gerea esenței muncii 
de creație, a dialecti
cii legilor sale inti
me si particulare au 
rămas pentru mine 
memorabile toate a- 
ceste minunate Prile
juri. toate aceste în- 
tîlniri care s-au des
fășurat în numele res
ponsabilității, față de 
prezentul si viitorul 
culturii noastre socia
liste.

FILE DE ISTORIE

••

Octombrie 1966 : tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează, la 
Binținți, casa in care s-a născut Aurel Vlaicu, glorios pionier 

al aripilor românești

X
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și freamăt de codru și vuiet de ape, 
înțelept fără de seamăn/ 
și brazdă pămîntului reavăn.

Copil și bătrinul cu plete cărunte, } 
e inima țârii și munte, 
zvon de tulnic și cintec de leagăn,

mân sint un strălucit exemplu al 
înaltelor virtuți cu care a fost în
zestrat poporul nostru și pe care 
astăzi le valorifică cu strălucire in 
procesul de făurire a noii orin- 
dulri, al înfloririi României socia
liste". Tot acum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit din partea bă- 
trinului Ion, fratele lui Aurel Vlai
cu. un obiect sculptat cu aceleași 
miini de aur cu care au fost lucrate 
și primele avioane românești. Pu
țini știu acest lucru și-mi face plă
cere să-1 consemnez ca pe un 
gest cu adevărat istoric. La plecarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ochii lui badea Ion lăcrimau. în 
casa lor încărcată de istorie intrase 
istoria nouă a acestui popor. Era o 
intrare simbolică prin care se 
cinstea geniul științific și tehnic al 
neamului nostru, urgisit atîta vre
me să fie un neam de păstori și 
de țărani.

Cum eram vecini cu satele Si 
cum il cunoșteam bine Pe badea 
Ion Vlaicu. la puțină vreme după 
această vizită a celui mai iubit fiu ' 
al poporului nostru în casa lor mo
destă de la Binținți, m-am dus pe 
la el.

— Să Știi, mi-a zis cu .graiul lui 
molcom, demn, plin de înțelepciu
ne, cine cinstește eroii neamului 
poate fi sigur că înalță o tară de 
eroi. O durează Pe temelii trainice. 
Astea nu-s vorbe ; îs adevăruri. 
După cum îți este cunoscut. în 
casa asta au fost, de-a lungul vre
mii. multi oameni mari de la Curtea 
de la Viena. de la Budapesta, de la 
Cluj și de la București : au fost 
bărbați politici, scriitori — parcă-1 
văd și acum pe Octavian Goga — 
au fost... citi n-au fost, generali, 
miniștri de tot felul, dar Pe multi 
i-am uitat. Pe Ceaușescu n-am să-1 
uit. îi văd. ca acum, ochii care au 
iuminat în casa noastră peste chipul 
și lucrurile lui Aurel. L-a cinstit 
și lumea s-a bucurat. ?i-l cinstește 
ca pe cel mal destoinic fiu și con
ducător al nostru. I-am dat darul 
meu cu înțeles, i l-am dat ca pe un 
sceptru încrustat cu mîinile cu care 
am lucrat la avioanele lui Aurel, 
cu mina cu care i-am mingîiat 
chipul prăbușit, cînd vrea să treacă

munții. în semn de unire cu tara. 
Cind îl sculptam voiam să-mi pun 
în el tot ce am mai bun în mine, 
nu numai pentru că-i conducător 
de stat, ci fiindcă a făcut ca po
porul să fie conducător la el șcasă; 
să vie odată dreptatea și în țara 
asta. Eu am avut necazuri, după 
cum ți-e cunoscut... dar cu omul 
ăsta simt că s-a făcut dreptate... 
Prezența lui aicea mi le-a spulberat 
precum lumina visurile neplăcute.

Respectul pentru cei ce trudesc.

pentru marile personaltiăți istorice, 
. științifice .și culturale ale acestui 

popor. încrederea in marile sale 
virtuți, marele cult pentru trecutul 
său istoric și revoluționar, grija 
pentru viitorul luminos al tării, 
pentru omenia noastră tradițională 
și spiritul de dreptate s-au afirmat 
cu tărie pretutindeni pe unde a 
umblat președintele iubit al Româ
niei ca atribute strălucite Si stator
nice ale puternicei sale persona
lități.

Istorie nouă, pe vatra străveche
E cel ce cutează, 
urmat de mulțime, 
e tiu și e pîine, 
e cel ce veghează 
rotundul străbun, 
e Marele miine, 
foșnet dîrz de gorun,

E prag și e casă, 
e vis și lumină, 
e cel care-a scris 
istorie nouă, pe vatră străveche, 
dreptatea din lupte culeasă, 
viteaz fără de pereche, 
viteazul ne’nvins.

Purpură vie in viu tricolor, 
jurămintul neinfrint, 
temerar, ascultat de popor, 
frunte inaltâ de ales ginditor, 
prieten cu cei care prieteni ii sînt, 
luptător pentru pace in lume, 
cel ce răspicat adevărul il spune.

E zid de cetate și turn și oștean, 
săgeată trimisă în gindul dușman 
pornit către patria noastră română, 
e vorba bătrină, 
și imnul măreț, 
și steagul de purpură-al nostru, semeț 
muncitor, om de știință, țăran,

15 ani de Ia Congresul al IX-lea
(Urmare din pag. I)

movate de partid, de secretarul sâu 
general, mereu in mijlocul oameni
lor cu infinită grijă față de oameni, 
decit conștiința poporului că este 
stăpîn in propria casă, pe propriile 
sale destine, aflat la conducerea 
societății, chemat să elaboreze și să 
înfăptuiască tot ceea ce privește 
prezentul și viitorul țării. Conștient 
de drepturile și îndatoririle sale, 
omul liber și egal, fără deosebire 
de naționalitate, trăiește tot mai in
tens sentimentul unității și partici
pării la o operă măreață. Și stră
bate istoria cu fruntea sus. Acasă și 
în lume.

Nicicind nu ne-am bucurat de un 
mai înalt prestigiu internațional și 
n-am avut mai numeroși prieteni pe 
toate meridianele și paralelele lumii 
ca în acest ultim deceniu și jumă
tate : „România - Ceaușescu".

România, țară liberâ, independentă, 
prosperă, iubitoare de pace, anima
tă de idealurile solidarității și co
laborării internaționale. Ceaușescu, 
personalitate de prim rang a lumii 
contemporane, strălucit promotor al 
unei politici realiste și constructive, 
ideal partener de dialog in soluțio
narea marilor probleme care con
fruntă astăzi omenirea, strateg al 
păcii, securității și înțelegerii intre 
popoare.

Printr-o fericită coincidență istori
că, sărbătorim cei 15 ani de ctito
rie nouă, revoluționară in același 
răstimp cind s-au împlinit 2050 de 
ani de la întemeierea primului stat 
dac independent și centralizat. De 
la izvoarele unei străvechi, zbuciu
mate și glorioase istorii- la epoca de 
aur a istoriei naționale... Cu fruntea 
sus, cu partidul in gind și inimă, 
ne făurim bărbătește viitorul. „Spre 
comunism în zbor...".

Piatra de temelie
a identității politice 
comuniste românești

Cincisprezece ani 
intr-o istorie milenară 
sint ca o clipă ; insă, 
in istorie, au fost în
totdeauna clipe funda
mentale, hotărîtoare 
pentru destinul între
gii istorii care a în
ceput nouă cu acea 
clipă. Pentru istoria 
milenară a poporului 
român, acești 15 ani 
pe care îi sărbătorim 
de la Congresul al IX- 
lea al partidului co
munist — care și-a 
recăpătat și numele 
odată cu acest început- 
de Ev Ceaușescu — 
sint clipa fundamen
tală a unei istorii in
trate, astfel, și defini
tiv, pe făgașul propri
ei identități politice 
naționale și socialiste.

Cind se va scrie in 
liniște această istorie, 
pentru că noi, azi. 
sîntem prea aproape 
de focul mistuitor al 
energiilor angajate în 
zidirea edificiului so
cialist românesc, cind 
se va scrie această is
torie de numai 15 ani, 
se va vedea cit de 
uriașă a fost combustia 
morală care a alimen
tat un proces revolu
ționar fără precedent, 
pentru că acest proces 
se întilnea in fiecare 
fibră a lui cu aspirați
ile de veacuri ale unei 
națiuni și lua. în fie
care act al lui, înfăți
șarea spirituală a 
acestei națiuni. Se va 
vedea atunci cum s-a 
confundat noțiunea de 
libertate și de inde
pendenta cu chipul 
specific al unui popor 
pentru care șl liberta
tea și independența au 
fost întotdeauna și cu 
atit mai mult sint azi 
strfns legate și
Codrii Cosminului și 
de Rovine și de Călu
găreai Șt de Marșul lui 
Andrei Mureșeapu. Se 
va vedea cum. in 
România, marile idei 
ale revoluției socialiste 
și-au aflat adevăratul 
sens, esențialul sens in 
răscolitoarea patimă 
Înnoitoare a unui co
munist român care a 
înțeles că opera de 
construcție socialistă 
trăiește intr-un spațiu 
spiritual șl geografic 
anume șl în favoarea 
bunăstării și a ferici
rii unui anume popor 
prin izbînda căruia se 
validează și se conso
lidează tezele filozofi
ce generale ce nu 
pot deveni general-va- 
iabile in afara specifi
cității proceselor care 
le determină. Se va 
Vedea atunci că, ală
turi de ideea de liber
tate și de ideea de ne- 
atîrnare, ideea de de
mocrație a fost cea de 
a treia dimensiune a 
gîndirii acestui comu
nist român care nu os-

de

tenește in ardenta lui 
chemare de a ne lua 
toți, de la mic la ma
re, soarta în propriile 
miini, acum, cind edi
ficăm lumea socialistă 
și cind am ajuns să 
fim stăpînil propriu
lui nostru destin șt in
dividual și național.

Niciodată istoria 
noastră n-a cunoscut 
ca în acești 15 ani o 
mai aprigă chemare Ia 
luciditate în fața reali
tății și la resnectul a- 
devărului și la asuma
rea întregii răspunderi 
față de această realita
te și față de acest a- 
devăr 
carea 
înaltă 
niște, 
toria noastră n-a fost 
mai viu ca în acești 
ani sentimentul că. in
tr-adevăr, tot ce „miș- 
că-n țara asta" ne a-

ei

ca fiind jiistifi- 
morală cea mai 
a opțiunii comu- 
Niciodată în is-

Dinu SARARU

ca 
patriei 

act re- 
comu- 

declan-

parține și e opera 
noastră și că numai de 
noi depinde 'dacă a- 
ceastă operă a con
strucției socialiste este 
pe măsura aspirațiilor, 
a voinței, destoiniciei, 
devotamentului și me
ritelor noastre.

Aid văd si eu. 
toti oamenii 
mele, marele 
volutionar al 
nistului care a
sat dina fundamenta
lă a acestei istorii 
asumate a României, 
în curajul cu adevărat 
istoric cu care a pus 
direct și decisiv in 
milnile fiecărui cetă
țean al tării soarta 
acestei țări, fădndu-1 
conștient de faptul că 
socialismul nu e o ab- 
strartiune fără identi
tate. ci o realitate de
pendentă de propria 
noastră identitate mo
rală. politică, profe
sională.
-- cum 
spus — „ _____  --
lor care azi și aici, in 
România, clădesc so
cialismul ca ne pro
pria lor casă pentru ei 
si pentru mai binele 
lor si al celor ce vor 
urma după ei. în cu
rajul atit de nobil cu 
care demonstrează de 
fiecare dată în fiecare 
cuvîntare a sa. în fie
care apel al său. că 
socialismul nu poate 
fi mai bun decît sîn
tem noi înșine, că so
cialismul va fi oină la 
capăt asa cum il vi
săm. dacă noi frtslne 
il vom face oină 
capăt asa cum 11 
săm.

în curajul atit 
nobil cu care a făcut 
vie morala poporului 
român, care apune că

de „fantezia" 
fericit a si 

a tuturor ce-

le 
vi-

ae

orice clădire trebuie 
să incorporeze în că
rămida zidurilor 
ideea de viitor sl de
moștenire pentru cei 
ce vor veni : in cura
jul cu care a chemat 
In viitor un popor în
treg si In cinstea cu 
care a vorbit si vor
bește întotdeauna de 
greutăți si de sacrifi
cii si de eforturi ce 
nu pot fi ocolite si ne 
care sîntem datori să 
le înfruntăm dacă 
vrem ca acest viitor 
să fie si mai luminos. 
Si mai bun decit ziua 
de azi.

Cînd se va scrie is
toria acestor 15 ani, 
se va vedea că aceas
tă clipă în ; istoria mi
lenară a românilor a 
fost cit o istorie în
treagă si că ) r Sporul 
român n-a desfășurat 
niciodată o mai cople
șitoare energie pentru 
a crea patriei sale un 
nou chin, o nouă înfă
țișare si că niciodată, 
ca în această clină 
fundamentală. noi 
n-am avut mai vie 
conștiința că sîntem 
aici de milenii si că 
avem pentru viitor o 
datorie ce se cuvine 
să ne păstreze la fel 
de demni in memoria 
urmașilor, asa cum 
s-au păstrat în memo
ria noastră, redeștep
tată. înaintașii. în sfîr-' 
sit. această clipă fun
damentală a istoriei 
noastre ne-a fixat de
finitiv identitatea ne 
un planiglob care atî
ta amar de vreme nu 
reusise să ne stabi
lească chinul specific 
dincolo de 
unei paralele 
lice.

Răsfoit! azi 
ceră. răbdare _ __
de istorie si încercați 
să vedeți cit de ușor 
si adesea de albe se 
întorc 'filele unor sute 
de ani 'ft^treai sl încer
cat! să întoarceți pagi
nile acestor 15 ani din 
istoria României mo
derne si veți simți cit 
de grele Sint ele de 
fante unice, propriile 
noastre fante, si veți 
înțelege cum au ajuns 
aceste ’ pagini să cu
prindă atita viată in
cit la începutul lor să 
se poată pune asa 
cum se va pune de 
către cel ce vor fi 
chemați să scrie bi
lanțul eroicei 
vieți, numele 
Pe care noi îl 
năm. la rindul 
cu sentimentul 
inta acestui Ev nu va 
mai putea fi despărți
tă de personalitatea si 
de numele aceluia 
care la Congresul al 
IX-lea al Partidului 
Comunist Român a 
pus Piatra de temelie 
a identității politice 
comuniste românești.

numărul 
simbo

cu sln- 
o carte

noastre 
de Ev 
tnsem- 
nostru. 
că fl-

PARTIDUL-CENTRUL VITAL AL NAȚIUNII
(Urmare din pag. I)

borarea de soluții noi apte să stimu
leze progresul multilateral. Roadele 
acestei vaste activități s-au concreti
zat în programele științific fundamen
tate, cuprinzătoare si de largă per
spectivă. ne deplin adecvate posibi
lităților si necesităților dezvoltării 
socialiste si comuniste a României. 
Proba supremă a viabilității lor o 
avem in adeziunea entuziastă a 
poporului. în succesul cu care sînt 
transpuse în viată. Se coate aorecia 
că niciodată nu a apărut atit de evi
dent faptul că politica partidului este 
politica întregului popor, expresia fi
delă a intereselor si năzuințelor Iul 
fundamentale. Este ceea ce a validat 
Si validează in practică — criteriul 
suprem de iudecată al istoriei, func
ția creatoare, constructivă, a rolului 
conducător al partidului.

Integrarea organică 
viața societății. Privitâ ?■ 
lizată în toațe componentele 
exercitarea rolului conducător 
partidului este influențată in mod 
decisiv de activitatea sa politico- 
organizatorică pentru aplicarea li
niei politice. în acest sens, in 
Raportul prezentat la Congresul al 
IX-lea se atrăgea atenția asupra „ne
cesității imbunătătirii continue a ac
tivității organizatorice, pornind de la 
considerentul că formele organizato
rice si activitatea practică nu trebuie 
să fie statice, ci să se perfecționeze, 
corespunzător cerințelor fiecărei etape 
de dezvoltare a societății".

Acestei necesități i-a răspuns con
cepția nouă, de mare profunzime teo
retică si cu vaste implicații practice, 
elaborată de secretarul general al 
partidului, privind integrarea organică 
a partidului in viata societății, ca 
orientare majoră în perfecționarea 
rolului său conducător in etana ac
tuală. Potrivit acestei concepții, parti
dul îsi exercită funcția de tortă poli
tică conducătoare nu de undeva „de 
sus", de deasupra societății, ca un 
emițător de directive si dispoziții, ci 
în indisolubilă legătură cu oamenii 
muncii, cu întregul popor. Aceasta se 
realizează, in esență, prin implicarea

in
ana-
sale, 

• a!

activă a comuniștilor, a organelor si 
organizațiilor de partid In activi
tatea concretă de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate si 
deci mutarea centrului de greutate al 
activității partidului în locurile unde 
se hotărăște soarta bunurilor mate
riale si spirituale : prin împletirea tot 
mai strînsă a activității partidului cu 
activitatea statului : prin dezvoltarea 
democrației socialiste, atragerea acti
vă a maselor celor mai largi la con
ducerea societății : prin intensificarea 
activității partidului de formare si 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
maselor. .

Ceea ce se urmărește de fapt prin 
integrarei partidului în societate este 
realizarea unei depline osmoze între 
partid Si popor, proces care va duce, 
în perspectiva înaintării spre comu
nism. la ridicarea treptată a conștiin
ței maselor pină la nivelul conștiinței 
membrilor de partid, la contopirea 
partidului cu masele. „Trebuie să în
țelegem bine — sublinia în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceausescu — că 
vorbind de unitatea în jurul partidu
lui comunist, noi avem în vedere in
tegrarea largă a partidului cu masele 
largi populare, avem In vedere nu o 
unitate in jurul unui grup de oameni 
— chiar numeros — din partidul co
munist. ci o unitate intre oamenii din 
partidul comunist si oamenii care nu 
sint incă in partidul comunist, toti 
actionind in aceeași direcție, pentru 
edificarea socialismului si comunis
mului în România, pentru indepen
denta patriei".

Dialogul permanent purtat de 
secretarul general al partidului cu 
cele mai larsi si mai diverse catego
rii de oameni ai muncii, numeroasele 
structuri democratice create în ulti
mii ani Ia nivelul unităților econo- 
mico-sociale si la nivelul întregii 
societăți asigură cadrul ontim pentru 
realizarea in fapt a integrării, a strân
sei împletiri a rolului conducător al 
partidului cu participarea maselor ,1a 
conducere, pentru întărirea continuă 
a unității poporului in jurul partidu
lui. Si este o realitate, pusă în 
lumină de întreaga desfășurare a vie
ții noastre sociale, faptul că niciodată 
unitatea ponorului in jurul partidului 
n-a fost atit de puternică cum este in

prezent. afirmîndu-se 
forță de progres a 
cialiste.

Unitatea partidului — 
chezășia îndeplinirii rolului 
său conducător în socie
tate. Practica a demonstrat că 
îndeplinirea in condiții optime a ro
lului partidului de forță conducătoare 
în societate este condiționată in cea 
mai mare măsură de întărirea parti
dului însuși, a unității rîndurilor lui. 
Este și rațiunea stăruinței deosebite 
cu care secretarul general al parti
dului s-a ocupat și se ocupă de toate 
problemele privind intărirea parti
dului.

Desigur, nu este cu putință, în 
cuprinsul unui articol de ziar, să 
relevăm toate contribuțiile sale, atit 
de bogate in acest domeniu, dar chiar 

. și dintr-o sumară enumerare n-ar 
putea lipsi ideile și indicațiile deose
bit de prețioase privind creșterea 
numerică și calitativă a rjndurilor 
partidului, asigurarea unei compo
nențe care să slujească infăptuirii 
misiunii și țelurilor sale. Tocmai pe 
baza lor, in răstimpul de la Congre
sul al IX-lea, efectivul partidului 
practic 
prezent 
membri 
înaintați oameni ai muncii — in 
joritate muncitori, dar și 
punzător structurii sociale, pe sexe, 
virste și naționalități a populației — 
țărani, intelectuali, bărbați și femei, 
tineri și virstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Re- 
flectînd înaltul prestigiu de care se 
bucură partidul in rindul poporului, 
creșterea numerică și îmbunătățirea 
structurii partidului reprezintă, la 
rindul lor, factori de întărire a in
fluenței acestuia în mase, de sudare 
și mai puternică a legăturilor parti
dului cu cele mai diverse categorii de 
oameni ai muncii.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, există o re
lație dialectică intre creșterea rolu
lui conducător al partidului și cali
tatea membrilor săi ; de aci și cerința 
ca organele și organizațiile de partid

ea O uriașă 
României șo

s-a dublat, numărînd 
aproape trei milioane 
din rindurile celor

în 
de 

mai 
ma- 

cores-

să-și intensifice preocupările pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
membrilor de partid, să-1 educe in 
așa fel incit fiecare să înțeleagă că 
această calitate nu conferă nici un 
fel de privilegii, ci dimpotrivă pre
supune îndatoriri sporite, răspun
dere și devotament nemărginit pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru binele și progresul României. 
Dezvoltarea spiritului revoluționar, 
a responsabilității și autoexigenței 
comuniste, ridicarea nivelului poli
tico-ideologic odată cu creșterea 
competenței, a pregătirii de speciali
tate, însușirea științei conducerii și 
acțiunii sociale eficiente — iată exi
gențe majore, mereu subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. fără de 
care nu este de conceput calitatea de 
membru de partid în actuala etapă 
de dezvoltare a societății noastre.

Sub îndrumarea secretarului gene
ral al partidului, anii din urmă au 
însemnat în viața partidului o tot 
mai fermă aplicare a principiului 
centralismului democratic, atit în 
sensul întăririi conducerii unitare, a 
disciplinei In înfăptuirea deciziilor 
adoptate, cit și al atragerii tot mai 
largi și mai active a tuturor organi
zațiilor și membrilor partidului la 
dezbaterea și elaborarea hotărîrilor. 
Efecte pozitive deosebite in viața de 
partid, ca și în conducerea de către 
partid a întregii activități econo- 
mico-sociale, au avut multiplele per
fecționări in sensul adincirii demo
crației. aduse sistemului alegerilor 
organelor conducătoare ale partidu
lui, de sus și pină jos — de la pro
punerea mai multor candidaturi decît 
numărul celor ce urmează să fio 
aleși, discutarea în organizațiile de 
bază ale partidului a candidaților 
pentru organele imediat superioare, 
propunerea de candidați pentru bi
rourile organizațiilor de bază direct 
de către participanțli la adunările de 
dări de seamă și alegeri și pină la 
adoptarea normelor unitare de ale
geri. pentru reprezentarea proporțio
nală a membrilor de partid în C.C. al 
partidului, în comitetele județene, 
municipale, orășenești și comunale 
in funcție de mărimea organizațiilor 
de partid respective.

Direcții deosebit de fertile au

jalonat indicațiile secretarului gene
ral al partidului in ce privește apli
carea principiului conducerii colec
tive, munca cu activul de partid, 
selecționarea, creșterea și promovarea 
cadrelor, rotația lor în scopul îmbo
gățirii experienței și lărgirii orizon
tului acestora, al întăririi spiritului 
novator al întregului activ, al parti
dului însuși. în sfirșit, n-am putea 
încheia această succintă enumerare 
fără a ile referi la bogăția contribu
țiilor menite Să determine perfecțio
narea stilului și metodelor muncii de 
partid, înrădăcinarea în toate orga
nele și organizațiile de partid a unui 
stil de muncă revoluționar, dinamic 
și eficient, întemeiat pe cunoașterea 
profundă a realităților, pe legătura 
vie, directă cu terenul, cu oamenii 
muncii, stil Întruchipat strălucit de 
însăși activitatea secretarului general 
al partidului.

Modul in care s-au realizat In so
cietatea noastră creșterea rolului 
conducător al partidului. Întărirea 
rîndurilor sale și perfecționarea ac
tivității organizatorice și politice a 
făcut să se cristalizeze o experiență 
originală ce ilustrează, o dată mai 
mult, aportul partidului nostru la 
îmbogățirea teoriei și practicii revo
luționare. Și sint semnificative pen
tru valoarea acestei experiențe inte
resul larg manifestat de partidele co
muniste frățești, de forțele revolu
ționare de pretutindeni, înalta apre
ciere de care se bucură contribuțiile 
aduse in domeniul construcției de 
partid de secretarul general al 
partidului nostrU.

Se poate aprecia că prin aplicarea 
strategiei întăririi rolului conducă
tor al partidului, elaborată de to
varășul Nicolae Ceaușescu. partidul 
nostru comunist este astăzi mai unit 
și mai puternic ca oricind. fiind 
urmat cu nemărginită încredere și 
dragoste de intregul popor. Aceasta 
este chezășia consolidării continue a 
mărețelor împliniri ale celor 15 ani 
de activitate revoluționară, patrio
tică, a poporului pentru făurirea 
destinului propriu, a obținerii unor 
noi și noi victorii in măreața operă 
constructivă pe care o înfăptuim, a 
înaintării ferme a României pe ca
lea socialismului și comunismului.
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Un stil nou de a conduce tara CU POPORUL. 
ÎN MIJLOCUL POPORULUI,

PENTRU POPOR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna celui de-al IX-lea Congres 
î maial Partidului Comunist Român, eveniment care a inaugurat cea 

strălucită epocă din istoria țării

M

Frumosul, românescul grai al simțămintelor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

■ ' ...

ir K

ereu in- mijlocul poporului. Mereu prezent unde se hotărăsc 
pașii tot mai accelerați ai înaintării noastre, mereu acolo 
unde se plămădește viitorul. O realitate insuflețitoare, expri- 
mind legătura indestructibilă dintre partid și popor, pe care 

numai o puternică personalitate, identificată pină la ultima fibră a 
ființei sale cu aspirațiile de progres și bunăstare ale țării, o putea 
statornici in practica vieții politice, economice, sociale a națiunii. Pe 
drept cuvînt se spune că țara întreagă este cabinetul de lucru al 
secretarului general al partidului, gîndul lui cutezător, exigent, mereu 
raportat la problemele cele mai concrete ale edificării socialismului, 
la problemele vitale ale oamenilor, regăsindu-se in fapta țării, iar țara 
întreagă găsindu-și oglinda dinamică in fapta lui mereu cutezătoare.

Cincisprezece ani. 5 479 de zile. Atita au numărat calendarele in- 
cepînd de la Congresul al IX-lea al partidului. Dar adevărata dimen
siune a unui timp nu este dată nici de fila lor, nici de orologii. Măsura 
acestor 15 ani este pentru noi, românii, alta. Ea a fost, rămine și va 
fi măsura viselor, a ambițiilor și înfăptuirilor noastre din acest răstimp 
atît de scurt din punct de 
pentru a-și căpăta dreptul 
istorie.

In cel cincisprezece ani 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de partid și de stat, a făcut 450 de vizite de lucru, In toate județele 
țării și în Capitală, fiecare dintre ele incluzind cîteva obiective. Astfel, 
agenda secretarului general al partidului a înscris în acești ani vizite 
in 1491 unități economice și sociale, dintre care 706 în unități indus
triale, 230 in unități agricole, 105 pe șantiere de construcții. 263 in uni
tăți social-culturale și de invățămint, 64 in institutele de cercetări 
științifice și de proiectări, 98 la expoziții economice, de artă sau 
tirguri. In plus, In acești 15 ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a parti
cipat la 167 congrese, conferințe, consfătuiri, ședințe și întilniri de 
lucru la nivel național, care au reunit cadre de conducere și oameni 
ai muncii din toate domeniile de activitate.

Prezența permanentă a secretarului general al partidului In mijlo
cul poporului, și la bine, și la greu, amplul dialog cu oamenii muncii 
de toate categoriile și toate generațiile, fără deosebire de naționali
tate, izvorăsc din gindirea practică și teoretică, de o covirșitoare com
plexitate, din modul de a imbina această concepție revoluționară pină 
la totala ei identificare cu interesele României, ducind la contopirea 
organică dintre Omul Nicolae Ceaușescu și poporul care i-a încredin
țat cirma țării.

Da, II întîmpinăm totdeauna eu piine și sare, eu o floare roșie 
In mină, cu zimbetul bucuriei pe buze. Și, de fiecare dată, îmbărbă
tați, ne suflecăm minecile. Spiritul revoluționar, exigența stimulatoare, 
neobosita chemare spre acea „nemulțumire creatoare" capabilă să ne 
smulgă din „dulcea automulțumire" și să ne îndemne mereu la auto- 
depășire au constituit și constituie chintesența muncii in acest cabinet 
de lucru al secretarului general care este țara întreagă.

Suprema imagine-mortos arocestui timp, cea mai profundă, pe care 
nici o fotografie n-o poate surprinde, rămine. insă în inimile noastre. 
„Albumul" anilor nu face decît să ne-o releve și mai patetică, și mal 
omenească.

' ■ •

vedere istoric, dar atît de plin in realizări 
de a rămine înscris cu litere de aur in

de cind se află in fruntea partidului, to- 
împreună cu alți tovarăși din conducerea

•--

Partidului, conducătorului Iubit, florile dragostei și recunoștinței din partea tinerei generații, care își va vedea infăptuite cele mai îndrăznețe năzuințe In lumina 
mărețului viitor proiectat de Congresul al Xll-lea

O neuitată stringere de mină. Emoționant instantaneu, repetat de nenumărate ori in ultimul deceniu șl jumătate, 
cu prilejul fiecărei vizite de lucru a secretarului general al partidului

Anotimpurile, toate lucrările pâmintulul înregistrează necontenit prezența 
pe ogoare a secretarului general al partidului, la sfat gospodăresc 

cu țăranii pentru pilnea mai multă și mai bună a țării

Primul muncitor al țării a primit din partea oamenilor din subteran înaltul titlu de „miner de onoare". In imagine, 
momentul simbolic al inaugurării unei mine noi

La toote marile întemeieri din acești cincisprezece ani, gestul cutezător, concepția științifică, vizionară ale 
secretarului general al partidului au deschis mereu noi și largi orizonturi dezvoltării economice și sociale o țării
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La ancheta social-politică a „Scînteii“, opinii ale oame
nilor muncii despre propriile lor opinii, exprimate pe 
parcursul acestui deceniu și jumătate, cu privire la 
schimbările profunde petrecute în viața economico- 

sociaiă a țării

Pretutindeni - ca in imaginea de mai sus, înfâțișînd o modernă 
instalație petrochimică de pe Valea Trotușului — industria 

a devenit realitatea definitorie a acestor ani

POPORUL ROMÂN, CONDUS DE PARTIDUL SĂU

Un lan din marele lan ol cimpiei românești în simbioza 
de hărnicie și rodnicie a muncii înfrățite și a mecanizării

„Argonauții petrolului" de pe „Gloria" - simbol al strădaniilor 
pentru ampla valorificare a avuțiilor patriei

Cu 15 ani in urmă, in existența de două ori milenară 
a poporului român se producea un fapt de profundă 
și definitorie semnificație pentru viitorul insuși al pa
triei noastre. Atunci, in incandescența de înălțătoare 
sentimente trăite de noi toți, Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român il investea pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu greaua și nobila misiune de 
cirmaci al țării, ceea ce avea să facă din această in
spirată și unanimă alegere, exprimată prin voința în
tregii noastre națiuni, un moment de benefică răscruce 
pentru insuși mersul inainte al României socialiste.

Anii scurși n-au făcut decit să confirme importanța 
acelui act care a marcat începutul unei noi epoci in.

existența poporului român. Caracteristica acesteia — unitatea monolitică dintre 
popor, partid și conducătorul său, avintul constructiv fără precedent in trecut, 
instaurarea unei democrații reale in viața de fiecare zi, omenia, înflorirea perso
nalității umane, cucerirea locului plin de demnitate ce ii revenea de drept Româ
niei independente și suverane in corul popoarelor lumii contemporane.

Da, am rupt una după alta filele calendarului, dar fiecare zi trăită laolaltă, 
cu gravul sentiment al responsabilității față de noi înșine, față de viitorul patriei. 
determinat prin aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului 
științific la condițiile specifice din țara noastră, a însemnat ceva, a adăugat 
ceva, a adincit ceva, făcînd să ne sporească puterea, să ne întărească, prin 
fapte și nu prin vorbe, demnitatea și mindria pentru lucrul bine făcut.

Facem retrospective pentru a ne jalona perspectivele. Privim în urmă, la noi 
inșine, pentru a distinge mai clar, de la nivelul atins azi, culmile de lumină ce 
ne sint deschise de către viitorul comunist al patriei. Cu ani in urmă priveam la 
această zi ca spre un țel ce ne apărea îndepărtat și către care avea să ne ducă 
un drum indelungat și greu. N-a fost ușor, dar l-am parcurs. Și drumul continuă. 
Adâstăm o clipă, la sărbătorescul ceas de rememorare, asupra propriilor noastre 
ginduri nutrite atunci, pentru a da aripi și mai cutezătoare gîndului și viselor 
noastre de acum.

„Moment crucial pe strălucitul drum 
al dezvoltării economice și sociale 

a patriei"

Falnicele prezențe ale tinerelor ansambluri urbanistice au 
Impînzit țara, precum cele de la Deva, văzute, aici, sugestiv, 

printre crenelurile istoricei cetăți

In chip firesc, Întrebarea care 
vizează întreaga noastră deve
nire istorică în acești 15 ani 
este : Ce reprezintă azi partidul 
comuniștilor in viața societății 
noastre, ce a adus nou. revolu
ționar, Congresul al IX-lea ai 
P.C.R. în viața și munca 
de zi cu zi a oamenilor din toate 
generațiile, de toate profesiunile, 
din toate colțurile țării 7 Am 
adresat întrebarea de mai sus 
unor tovarăși care, pe parcursul 
acestor ani, și-au exprimat, cu 
felurite prilejuri, reflecții și 
puncte de vedere in paginile 
ziarului nostru, rugîndu-i să-și 
confrunte opiniile de atunci cu 
cele de astăzi.

FORȚA ÎNCREDERII. 
„Tovarășă Eleonora Cojocaru, la 
Congresul al IX-lea ați luat cu- 
vîntul în calitatea pe care o 
aveați atunci, de secretar al co
mitetului de partid al întreprin
derii de confecții și trico
taje — București. Vorbeați 
despre adînca încredere pe 
care o sădiseră in rîndu- 
rile acestui harnic colectiv 
perspectivele cutezătoare des
chise de documentele istoricu
lui Congres. Acum îndepliniți 
funcția de secretar al Comite
tului municipal de partid Bucu
rești. Ce ne puteți spune astăzi, 
la distanță de un deceniu și 
jumătate ?“. „Sigur, cînd ți se 
oferă posibilitatea — cum mi 
s-a oferit mie — să cunoști și să 
participi zi de zi la munca, la 
soluționarea problemelor unei 
metropole cu circa două mili
oane de locuitori, cu sute de în
treprinderi, institute, școli, fa
cultăți, ministere. instituții, 
capeți o altă viziune. Ce-aș dori 
să subliniez de la bun început 7 
Că încrederea în justețea și rod
nicia politicii partidului, verifi
cată în practica măreței opere 
revoluționare la care ne stră
duim să contribuim cu toții, s-a 
aprofundat și generalizat în 
acești ani, devenind coloana de 
susținere a unității de nezdrun
cinat in jurul partidului a tutu
ror celor ce muncesc. Iar teme
lia acestei coloane o constituie 
dragostea și devotamentul ne
țărmurit față de partid și față 
de omul ales în fruntea partidu
lui șl la cirma țării, care și-a 
contopit viața șl munca, gindirea 
înaripată și fapta îndrăzneață cu 
tot ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește de Ia un capăt la altul al 
țării, in acești 15 ani, spre glo
ria patriei și bunăstarea po
porului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Văzînd cu ochii lor, 
simțind în munca si traiul lor 
cotidian că planurile și progra
mele elaborate sub directa în
drumare a secretarului general 
al partidului capătă neîntirziat 
chipul faptei, oamenii au dobin- 
dit o și mai profundă, o și mai 
puternică încredere în partidul 
care îi călăuzește, în orientările 
trasate de cel ce chezășuiește 

înaintarea noastră spre viitor. E 
de-ajuns, bunăoară, să privești 
Bucureștiul zilelor noastre, cu 
marile sale platforme indus
triale care nu existau acum 15 
ani — Berceni, Pipera. Mili
tari — cu noile sale cartiere 
care, acum un deceniu și jumă
tate, erau departe de a fi fost 
măcar conturate pe planșetele 
proiectanților — m-aș referi, 
bunăoară, la Pantelimon, Colen- 
tina. Dorobanți — ca să ai ima
ginea grăitoare a temeiurilor 
acestei încrederi. Caracterul 
revoluționar al acestui ultim 
deceniu și jumătate este, cred 
eu, definit, printre altele, și de 
această realitate fundamentală: 
încrederea indestructibilă a oa
menilor muncii în partid și-a 
găsit o oglindire deplină în în
crederea profundă a partidului 
în capacitățile de creație, ino
vatoare ale maselor. Niciodată 
ca în acești ani nu s-a făcut 
un apel atît de susținut și con
secvent și nu s-au făurit con
diții atît de prielnice pentru 
descătușarea energiilor crea
toare ale celor ce muncesc, 
pentru transformarea inițiati
vei din toate domeniile de acti
vitate într-un propulsor al 
mersului înainte. Aș vrea să 
subliniez că tocmai această 
forță a increderil reciproce con
stituie elementul definitoriu, 
liantul unității de nezdruncinat 
dintre partid, conducător și 
popor".

GIND Șl FAPTĂ. -.To
varășe Vasile Turcu, in calitatea 
dumneavoastră de maistru lami
nator, ați luat parte la „pre
miera premierelor" acestei noi 
epoci din istoria țării : e. vorba 
de inaugurarea primului obiec
tiv industrial de amploare, 
laminorul de tablă groasă aî 
Combinatului siderurgic Galați, 
care a avut loc, în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
septembrie 1966. Ne spuneați 
atunci că aveți sentimentul. în 
calitate de muncitor comunist, 
că partidul, sub noua sa condu
cere, se apropie „de bază", de 
omul simplu, de munca și traiul 
lui, spre a le ridica la perspec
tiva marilor țeluri de viitor. 
Cum considerați acum această 
reflecție ?“. „Cu bucuria că viața 
mi-a confirmat-o însutit și în
miit. Ba chiar mai mult : prin 
ceea ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a numit atît de grăi
tor, într-o cuvîntare, integrarea 
organică a partidului în activi
tatea zilnică a colectivelor, con
ducerea politică „din interior", 
din mijlocul vieții și nu din 
afară (cum., din păcate, se mai 
întimpla înainte) a înlocuit sti
lul „de comandă". însăși activi
tatea clocotitoare de zi cu zi a 
secretarului nostru general oferă 
exemplul elocvent al unui stil 
de conducere direct, nemijlocit, 
suplu și eficient". „Ați mai avut 
prilejul, în acești 15 ani, să vă 

aflați In preajma secretarului 
general al partidului 7". „Desi
gur, la cîțiva ani după împreju
rarea amintită la început. Era 
cu prilejul inaugurării lamino
rului de benzi la cald, unde fu
sesem trecut să lucrez și unde 
lucrez și acum. Am simțit și cu 
această ocazie cît de mult îi sint 
la inimă secretarului general 
al partidului problemele noas
tre, ale celor ce muncim. Pen
tru această dragoste, pentru 
acest respect față de omul mun
cii. față de nevoile si aspirați
ile sale cele mai profunde, nu-i 
putem răspunde decit cu o dra
goste și un respect pe măsura 
inimii largi și calde a clasei 
noastre muncitoare, dragoste și 
respect pe care ne străduim să 
le materializăm zilnic in gîndul 
și fapta noastră de muncitori, 
de comuniști".

LIMBA UNITĂȚII. 
participat, tovarășe Petre Diick. 
în calitate de primar al comunei 
Hărman din județul Brașov, la 
cîteva întîlniri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ati fost si 
delegat la Congresul al X-lea al 
P.C.R.. ati avut, nrin urmare, 
posibilitatea să cunoașteți în
deaproape ceea ce a adus nou 
partidul, secretarul său general, 
în acești 15 ani. în viata socie
tății noastre, a fiecărei colecti
vități. într-una din aceste îm
prejurări ati împărtășit ziariști
lor impresia că tovarășul 
Nicolae Ceausescu exprimă. în 
cuvinte simple, calde, omenești, 
gindurile si năzuințele tuturor 
fiilor patriei, fie el români, 
maghiari, germani, sîrbl ori de 
alte naționalități..." „Da. asa e. 
Si stiti de ce 7 Pentru că secre
tarul general al partidului tră
iește ca nimeni altul viata în
tregului ponor, nentm că ne cu
prinde pe toți în bogăția glndi- 
rii si acțiunii sale revoluționare. 
In fiecare clipă el se identifică 
cu Interesele fundamentale ale 
tuturor, acționează în numele 
tuturor. De fiecare dată cînd. 
sub îndrumarea sa. a fost elabo
rată o nouă directivă, o nouă 
hotărîre de largă deschidere a 
orizontului, noi am simtit că 
este si emanația gîndirii noas
tre". „Ati putea să vă referiți la 
un exemplu concret 7“ „Uite, 
să luăm, de pildă, zootehnia. La 
îndemnul său nemijlocit. noi. 
cei din Hărman. am dublat 
anroane numărul animalelor pe 
care le creștem, dezvoltînd si 
modernizînd astfel o activitate 
tradițională pe aceste plaiuri. 
Dar cîte alte domenii nu pot fi 
amintite. domenii în Care 
imboldul tovarășului Nicolae 
Ceausescu sore valorificarea 
tuturor resurselor de cunoștin
țe. priceperi, indemînări. initia
tive a dat roade cu mult mal 
spectaculoase decit ne așteptam. 
Si aceasta pentru că totdeauna 
tovarășul Nicolae Ceausescu ne 

vorbește in acea limbă comună 
pe care a recomandat-o tuturor 
și care nu necesită dicționar > 
limba muncii. De aceea. not. 
oamenii muncii de naționalitate 
germană, ne simțim atît de in
disolubil uniți cu frații noștri 
români, maghiari si de alte na
ționalități. în aspirația de a face 
din patria noastră comună. 
România socialistă, o tară tot 
mai înfloritoare".

ACEASTĂ PRIMĂVA
RĂ... „Pe carnetul dumnea
voastră de partid, tovarășe 
Mihai Cruceanu, este înscrisă 
ca dată a intrării in rlndurile 
avangardei clasei noastre mun

„Anii celor mai spectaculoase împliniri 
ale vocației de constructor 

a poporului român"

Orizontul, în acești 15 ani, s-a 
împinzit de schele de la un ca
păt la altul al tării. Iar din geo
metria lor variabilă s-a născut 
geometria precisă si suplă a ma
rilor edificii si angrenaie in
dustriale. a celor 7 000 noi ca
pacități principale de producție; 
cea mal mare parte dintre aces
tea sint capacități industriale, 
care fac ca în 1980 să se reali
zeze în 69 de zile toată produc
ția anului 1965. Sînt cifre sinte
tice care exprimă, cu vigoare 
de simbol. Încordarea străda
niilor creatoare ale unul întreg 
popor, dinamizat de chemarea 
însufletitoare a partidului, a 
secretarului său general de a ri
dica România în rîndul țărilor 
cu un nivel mediu de dezvoltare.

Pornind de la imaginea de 
ansamblu a patriei în haine de 
lucru, am adresat unor interlo
cutori din cele mai diferite col
turi ale tării si de cele mai fe
lurite profesii întrebarea : Ce • 
însemnat această perioadă pen
tru țări mul dumneavoastră de 
activitate ?

ȘANTIERELE LUMINII. 
„Tovarășe inginer Mlrcea Hartia, 
acum 32 de ani erați brigadier 
pe legendarul șantier al tinere
tului Bumbesti-Livezeni. acum 
25 de ani maistru la Bicaz. acum 
15 ani inginer-sef al Trustului 
de construcții hidroenergetice 
București, cu sarcini speciale la 
construcția complexului hidro
energetic Porțile de Fier, iar în 
prezent sînteti directorul grupu
lui de șantiere Somes-Cris. O 
biografie tipică de constructor 
în România socialistă. In cadrul 
unui reportaj-anchetă publicat în 
vara anului 1968, ne spuneați că 
există o vocație de a ctitori în 
însăși firea poporului român..." 
....Si că trăim anii cînd aceas
tă vocație îsi găsește făgașul 
celor mai spectaculoase împli
niri. Da. îmi amintesc perfect 
si susțin opinia de atunci cu 
toată biografia mea de energe- 
tician. Vă pot cita. In sprijinul 
ideii, niște nume geografice 
care pînă acum cîtiva ani nu 
spuneau mai nimic, dar care 
acum au căpătat o rezonantă 
deosebită în conștiința întregii 
țări : Tarnita si Măriselu. cele 
două mari hidrocentrale care 
valorifică anele Someșului. La 
acestea se vor adăuga. în anii 
ce vin. Remetii. tn inima Apu
senilor, pe valea Drăganului, a 
cărei amenajare o va transfor
ma într-o autentică salbă de 
mărgăritare energetice. Dar. 
mal mult ca orice, aș dori să 
relev fantul că tot acest „marș 
al luminii" a pornit de atunci, 
din acea vară fierbinte si rod
nică a lui 1965 ș| că din acele 
momente de neuitat, cînd to
varășul Nicolae Ceausescu pu
nea în fata noastră cele mai în
drăznețe obiective din Istoria 
acestor meleaguri, ni s-a înră
dăcinat în conștiință simtă- 
mîntul că. pășind neabătut pe 
drumul deschis de acele chemări 
lucide sl înflăcărate, nimic nu 
ne poate sta in cale, nici un 
obstacol nu poate fi considerat 
de neînvins".

UN TIMP AL CALITĂ
ȚII, „Acum sînteți secretarul 
comitetului de partid al uzine
lor „Automatica". tovarășe 
Nicolae Olaru. Ne amintim însă 
că, tn urmă cu 15 ani, în 
calitate de muncitor și secretar 
al unei organizații de bază din 
această întreprindere, tn care 
munciți de la întemeiere, ne-ați 
declarat că. de la dumneavoas
tră. cei ce faceți parte din co
lectivul acestui „creier al creie- 
relor electronice", partidul si 
tara cer mult, deoarece e nevoie 
de mț,"t...“ „Prin «mult» înțe
legeam. desigur, nu exclusiv un 
efort cantitativ, deși si acesta a 
fost si este necesar, ci mal ales 
o luptă necurmată pentru cali
tate. Mai ales că. in Întreaga 
noastră economie, asa cum arăta 
cu deosebită clarviziune to
varășul Nicolae Ceaușescu tncă 
la Congresul al IX-lea. cucerirea 
unor noi piscuri calitative este 
indisolubil legată de introdu
cerea pe scară largă a automa

citoare anul 1921. anul înteme
ierii Partidului Comunist Ro
mân. Ati străbătut. împreună cu 
partidul si in rîndurile partidu
lui. toate etapele istoriei sale re
voluționare. Ați luat parte 
la toate bătăliile sale în 
tripla calitate, de dascăl, de 
jurist și de poet, dar mai 
ales In calitate de intelec
tual comunist, profund devotat 
cauzei mărețe a clasei munci
toare. Ne-aducem aminte că, în 
1965. la Congresul al IX-lea. 
ne-ati împărtășit sentimentul că 
trăiti parcă o nouă primăvară a 
tării. Ce au reprezentat acești 
15 ani, după opinia dumneavoas
tră. in istoria României 7" „O 
să folosesc aceeași metaforă de 
atunci : o primăvară perpetuă.

tizării." „Ati putea să ne indi
cați cîteva puncte de reper spre 
a căpăta o imagine asupra a 
ceea ce s-a realizat în acest 
răstimp pe tărîmul amintit 7“ 
„Firește 1 Vedeți dumneavoastră, 
aproape nu există, la ora actua
lă. ramură industrială si colt de 
tară în care să nu funcționeze 
panouri de automatizare reali
zate la noi. Dacă as avea aici 
un planiglob, v-as arăta si alte 
puncte unde găsiți instalațiile 
noastre, din Iugoslavia oină in 
Iran si din Egipt pînă In India. 
La toate acestea am mai putea 
adăuga dozatoarele automate, 
folosite acum anroane tn întrea
ga noastră industrie extractivă, 
ca si in multe alte domenii, 
precum si echipamentele de 
automatizare pentru întreaga 
gamă de masini-unelte cu co
mandă numerică. inclusiv 
caruselul-gigant fabricat la 
I.M.U.A.B. Ce coate fi mai sem
nificativ decit faptul că. In cei 
15 ani. producția noastră a cres
cut aproximativ de 12 ori 7" 
„Calitate înseamnă oare numai 
eutomattzare 7“ „Nicidecum 1 
Automatizarea nu dtice la Anu
larea gîndirii creatoare, ci. dim
potrivă. o implică, as zice, ca 
pe un dat obligatoriu, o stimu
lează, îi creează spații largi de 
manifestare : cu cît mașina îl 
eliberează ne om de anumite 
munci istovitoare si neproduc
tive. cu atît îi deschide un fă
gaș mai larg pentru eîndire si 
inițiativă. Iar partidul tocmai 
acest lucru urmărește nrin ex
tinderea automatizării In econo
mia noastră. Dună cîte tnteleg 
eu. cincinalul viitor, ne care 
secretarul general al partidului 
l-a definit atît de luminos ca oe 
un cincinal al calității, va în
semna. în primul rind si înain
te de orice, afirmarea si valori
ficarea deplină a potențialului 
de gîndire. de concentie. ca cel 
mai mare generator de valori în 
epoca noastră".

PUNE Șl TRANDAFIRI. 
„Nu întîmplător v-am solicitat, 
tovarășe Gheorghe Mihaiu, să 
participați la această anchetă : 
timp de 15 ani ati fost unul din 
primii gospodari ai unei comune 
de oameni gospodari. Tudor 
Vladimirescu, județul Brăila. 
Iar in urmă cu 15 ani, tn cali
tate de delegat la Congresul al 
IX-lea, mărturiseați reporterilor 
„Scînteii" speranța că, odată cu 
zorii noii epoci ce se întrezăresc, 
satul românesc va cunoaște și 
el o adevărată renaștere, că in 
acest univers renăscut va fi loc 
și de pîine și de trandafiri. Vă 
Invităm, așadar, să faceți un 
popas de suflet în această pe- 
rioadă.„“ „Să nu vi se pară cu
rios că nu voi începe cu... în
ceputul. Veți vedea de ce. Voi 
aminti tn primul rînd ziua de 
7 septembrie 1978. Era la puțin 
timp de la ieșirea mea la pen
sie. după ce ani tn șir fusesem 
președintele cooperativei agri
cole de producție, cînd am trăit 
cel mai înălțător moment al vie
ții mele: mi s-a acordat marea 
cinste de a intîmpina cu piine 
și sare pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, veniți intr-o vizită 
de lucru in comuna noastră. Cli
pa aceea a adunat in ea și în 
sufletul meu istoria acestor ani 
de muncă și împliniri". „Cum 
stați astăzi, la Tudor Vladimi
rescu, cu pîinea și cu trandafi
rii 7“ „Păi să încep cu pîinea, 
că de la ea încep toate. In răs
timpul acestor 15 ani În
treaga suprafață arabilă a fost 
irigată, reușim să realizăm pro
ducții de două ori mal mari la 
griu și porumb. Iar în ce pri
vește trandafirii, o să găsiți 
destui in comuna noastră, nici 
vorbă, dar eu mă gindeam a- 
tuncl la ei ca la o întruchiparea 
bunăstării. In această privință, 
ce-aș putea eu să vă spun mai 
mult decît ce vedeți în jur: cinci 
școli, trei cămine culturale, pa
tru grădinițe, două dispensare 
și multe altele 71 Două treimi 
din familii au televizoare, aproa
pe toate au aparate de radio. 
Dacă aș fi lipsit de aid cițiva 

un anotimn al necontenitei În
floriri. un ev fără seamăn, al 
cărui suflet Înflăcărat si creier 
lucid l-a întruchipat si îl în
truchipează tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Si Pentru a vă de
monstra că acest puternic „sen
timent de primăvară" nu m-a 
părăsit nici o clină. In pofida 
atîtor toamne adunate In bu
letinul meu de identitate. îngă- 
duiți-mi să vă citesc cîteva sti
huri din cea mal recentă poe
zie : „Din văi pierdute. peste 
munți și mare, / Un soare nou 
Pe toti ne încălzește. / Si. cu
cerind Dămîntul nînă-n zare. / 
Ne strigă. poruncindu-ne : 
iubește ! / Si anii fug. O simți 
si tu. si eu... / Dar primăvara-i 
tînără mereu î" 

ani, nici eu, care-s de-al locu
lui, nu tiș mai fi recunoscut co
muna, atît de mult s-a trans
format. Pîinea si trandafirii, 
adică și cele ale gurii și cela 
ale sufletului, rodesc, după cum 
vedeți, la fel de îmbelșugat in 
satul nostru de azi".

AURUL CENUȘIU.
circa șapte ani In urmă, dum
neavoastră. tovarășă dr. Ileana 
Goia, evidențiați în „Scînteia" 
o realizare remarcabilă a colec
tivului Institutului de chimie din 
Cluj-Napoca, și anume obține
rea aurului coloidal necesar in
dustriei porțelanului și sticlei, 
pentru a nu mai fi tributari 
străinătății. Ce s-a mai întlm- 
plat, intre timp. In institutul 
unde sînteți nu numai cercetător 
principal, ci și secretar al comi
tetului de partid 7“ „De atund 
au apărut in institutul nostru 
noi realizări științifice puse în 
slujba producției, chiar dacă nu 
poartă nume atît de impresio
nante și atrăgătoare. E vorba de 
obținerea, prin tehnologii pro
prii*- a unor produse cu caracte- 
ristid superioare, cum ar fi, 
bunăoară, substanțe organice și 
anorganice necesare industriei 
fotografice, stimulatori de creș
tere a plantelor, erbidde, insec- 
tidde convenționale si necon- 
venționale și multe altele. Ne 
străduim să aducem în continua
re un aport substanțial la extra
gerea unor elemente deficitare 
sau componente utile, cum ar fl 
platina, paladiul. vanadiul. cro
mul și nichelul, din materiale re- 
cuoerabile sau refolosibile. con
tribuind prin aceasta la reduce
rea substanțială a importului". 
„O activitate bogată și la pro
priu și la figurat, după cum se 
vede. Ne vorbeați insă atunci 
de un aur mai prețios decît au
rul..." „Exact I E vorba de acel 
«aur cenușiu» al căutării și 
descoperirii științifice, de acel 
«zăcămînt» practic inepuizabil 
spre a cărui scoatere la lumină 
ne-a îndemnat și ne Îndeamnă 
cu atîta clarviziune secretarul 
general al partidului. Putem a- 
firma cu deplină îndreptățire că 
niciodată ca în acești 15 ani ști
ința n-a ocupat un loc atît de 
important in ap«*piblul socie
tății românești. J aceasta pen
tru că ne conduce spre viitor un 
partid al științei".

LA COTA VIITORU
LUI. „Tovarășe inginer Radu 
Mircea sinteți șeful oțelăriel 
electrice a celui mai nou vlăs
tar al siderurgiei românești, 
combinatul de la Călărași. Ca 
făceați în anul 1965 7“ „Cu puți
ne zile înainte de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., am absolvit 
Facultatea de electrotehnică din 
cadrul Institutului politehnic 
București. La repartizare, am 
fost oprit in București. Simțind 
Insă suflul de aer proaspăt pe 
care Congresul al IX-lea îl adu
cea in dezvoltarea industriei ro
mânești, am cerut să fiu trans
ferat pe platforma Combinatului 
siderurgic Galați". „Ne aducem 
aminte că atunci vă împărtășeați 
dorința de a vă lega biografia 
pentru totdeauna de marea cita
delă siderurgică de pe malul 
Dunării. Și iată că acum vă gă
sim tot pe malul Dunării, dar 
ceva mai la sud..." „E și firesc. 
Cînd Călărașiul a solicitat spri
jin Galațiului, eu și atiția alții 
ca mine n-am pregetat și ne-am 
prezentat Ia datorie. Știți, noi, 
siderurgiștii, ne considerăm os
tași in bătălia oțelului. Mai im
portant Insă decit toate acestea 
e sentimentul că prin înnoirile 
și modernizările pe care le-a 
inițiat In ansamblul industriei 
noastre siderurgice, ca dealtfel 
al întregii noastre economii na
ționale, partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne oferă con
dițiile cele mal propioe pentru 
a trăi mereu cu privirea ațintită 
spre ziua de mîine, pentru a 
munci și a crea la cota viitoru
lui. Și ce poate Întruchipa oare 
mai elocvent viitorul în mers 
decît Călărașiul siderurgic al zi
lelor noastre 7“
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COMUNIST-AUTORUL ACESTEI MĂREȚE OPERE
„O democrație efectivă, o libertate 

reală, deschizînd făgaș larg participării 
directe a cetățeanului la conducerea țării"

„Este In firea poporului nos
tru — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în iunie 1966, in 
timpul unei intîlniri cu munci? 
torii și țăranii din Valea Jiului
— ca permanent să caute să se 
depășească pe sine; ceea ce 
este astăzi măreț constituie o 
bază de pornire pentru noi 
succese". Era deci firesc ca toc
mai o astfel de caracteristică â 
firii noastre să ducă la depăși
rea anacronismelor ce s-au 
făcut incă simtite pînă la Con
gresul al IX-lea al partidului, 
pentru a institui — in consens 
cu noul curs al vieții noastre 
politice, economice și sociale — 
o democ, ■'tie efectivă, reală, 
concretă, m care cetățeanul să 
participe direct la conducerea 
tării.

Continuăm anchetă noastră 
cu întrebarea: Care dintre mul
tiplele realizări in domeniul in
staurării democrației autentice 
in viața noastră socială repre
zintă cel mai prețios ciștig al a- 
cestci perioade?

ÎNSCĂUNAREA li
bertății. „Se poate afirma 
cu toată convingerea că trăsătu
ra definitorie a ultimilor 15 ani 
este înscăunarea adevăratei li
bertăți a omului, Înălțarea sa 
la rangul de stăpin al propriu
lui destin. într-o țară in care 
afirmarea personalității umane 
se situează în centrul tuturor 
preocupărilor — ne spune Teo
dor Rus, președintele Tribuna
lului județean Harghita. Sint 
aspirații ale atitor generații, 
transformate acum intr-o reali
tate vie, palpabilă, incontestabilă. 
Sînt cuceriri inalienabile, garan
tate prin Constituția tării — a- 
doptată, nu lntîmplător, la in- 
cepjitul acestei mărețe perioade
— prin multitudinea de legi care 
guvernează întreaga noastră ac
tivitate econorni«o-socială‘‘. „Cu 
cîtva timp în urmă arătați unui 
reporter al „Scinteii" că adevă
rata garanție a libertății și dem
nității omului o dă climatul po
litic pe care-1 respirăm astăzi, 
democratismul profund care-1 
face pe fiecare cetățean, fără 
deosebire de naționalitate, să se 
simtă răspunzător de binele co
lectivității și coautor al acestui 
grandios edificiu social. Ca ju
rist, cum vedeți această coope
rare dintre om și lege?" „Ca 
jurist, am simțit, nu o dată, in 
acești ani, satisfacția tonifiantă 
a seriozității cu care cetățeanul 
își apără pînă și cel mai mă
runt drept. El cunoaște legea, 
știe ce să ceară, știe cit i se 
cuvine; nu suportă nici cel mai 
mic abuz șl este in stare să 
meargă „de guler" cu acela 
care-1 comite pînă la cele mal 
înalte foruri. Iar legea nu nu
mai că-1 permite acest lucru, 
dar chiar îi creează cadrul poli- 
tico-juridic necesar, conside- 
rindu-1 ca factor dinamizator al 
perfecționării relațiilor sociale. 
Nu trebuie uitat însă că a- 
ceastă stare de libertate și de 
legalitate deplină de care se 
bucură astăzi fiecare cetățean 
al țării n-a d'"stat Întotdeauna, 
cum sînt, poa> , tentați să crea
dă cei mai tineri dintre noi. Am 
avut și mai înainte constituție 
și legi, dar, din păcate, au co
existat cu abuzul și arbltrariul, 
cu subiectivismul administra
tiv. A trebuit să intervină 
partidul, în frunte cu omul 
drept care ne conduce astăzi, 
pentru a așeza mersul înainte 
al țării pe drumul legii și al a- 
devărului. Au fost luate, tot
odată, măsuri temeinice Că â- 
semenea greșeli să nu se mai 
poată repeta niciodată în sinul 
societății noastre. In acest scop, 
marele om de inimă care ne 
conduce, prin excepționalul său 
exemplu de muncă și de viață, 
ne-a învățat ce sînt adevărata 
omenie, demnitatea. cinstea, 
spiritul de dăruire, etica și e- 
chltatea socialistă. Ne-a învățat 
nu numai să le cunoaștem și 
să le afirmăm, ci, mai ales, să 
le cultivăm în fiecare dintre 
noi, in cetățeanul societății 
noastre".

IMPLICAREA CA DA
TORIE. ..Vega“-Ploiești, 
despre care o reclamă spunea 
cindva că uleiurile ei „ung axul 
pămintului", am asistat la un 
„proces" sui-generis, pus în 
dezbatere de brigada artistică 
a rafinorilor pentru a condam
na prin el unele acte de indis
ciplină in munca de fiecare zi. 
Ne-am adresat atunci secreta
rului comitetului de partid pe 
întreprindere, Gheorghe loniță, 
lntrebindu-1: „De unde această 
pasiune în dezbaterea deschisă, 
deplin democratică a tuturor 
problemelor care privesc indi
vidul și societatea?" „Din pro
pria noastră experiență — ne 
spune el — am putut constata 
că modelarea conștiinței civice 
a omului muncii se face prin 
înarmarea întregului popor cu 
concepția științifică despre 
lume, prin educația în pro
cesul muncii, prin statornicirea 
eticii și echității socialiste, prin 
dezvoltarea multilaterală și ar
monioasă a personalității uma
ne. Spiritul civic, implicarea 
omului, atitudinea participativă 

nu mai constituie. In practica 
vieții noastre, noțiuni abstrac
te, ci ele apar în sinul colecti
vului ca virtuți active, avind 
drept fundament responsabilita
tea individului ca parte a co
lectivității fată de bunul mers 
al societății intregi. Noi, aici, 
la „Vega" avem o vorbă: 
«Nimic nu ne-a fost lăsat, cu 
sfoara, din cer I». Tot ce avem, 
prin sudoarea frunților noastre 
am dobindit. Tot ce sîntem azi, 
tot ceeș ce știm că vom fi 
mîine, partidului ii datorăm, 
conducătorului său, acelui om 
care ne-a deprins cu exigența 
mereu trează față de noi înși
ne, invătindu-ne să nu ne 
lăsăm niciodată cuprinși de au- 
tomulțumire, să vrem mereu 
mai mult, să dăm mereu mai 
mult țării. Astfel ne-a învățat 
să gțndim și să acționăm to
varășul Nicolae Ceaușescu". 
„Cum apare acest lucru pe fon
dul realităților din întreprinde
rea dumneavoastră?" „Cu ani in 
urmă, cînd pentru prima dată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vorbit despre rolul pe care 
îl avem în calitate de coparti- 
cipanti la conducerea treburilor 
întreprinderilor noastre, a ora
șelor noastre, a întregii vieți 
sociale a țării, am simțit în
ceputul unui nou curs al vieții 
noastre, caracterizat în primul 
rînd de faptul că nouă, clasei 
muncitoare, ne incumbă nu nu
mai datoria de a munci, de a 
produce, ci și de a participa e- 
fectiv la treburile publice, fie
care om trebuind să devină un 
component conștient al sistemu
lui social și să acționeze ca un 
participant activ al Întregului 
edificiu al democrației socia
liste. Proprietar, producător, 
beneficiar! Dintr-o astfel de 
concepție social-politică revo
luționară, total nouă față de ceea 
ce știam chiar din trecutul mai 
apropiat, s-a întrupat autocon- 
ducerea muncitorească, obligin- 
du-ne Ia calificarea civică, la 
desăvîrșirea de sine".

CU INIMA NĂSCUTĂ 
DREPT. „Am venit din istoria 
«cu inima născută drept» — 
cum spunea Nicolae Bălcescu
— purtînd cu noi ideea de om, 
ideea de democrație. în accep
țiunea poporului nostru, făcin- 
du-i omului posibilă deschide
rea către aspirațiile cele mai 
largi și spre împlinirea perso
nalității și a demnității sale. 
Ce comparație s-ar putea face
— l-am întrebat pe Marin 
Nedea, președintele cooperativei 
agricole de producție din Pu- 
rani, județul Teleorman — intre 
ceea ce numeam cindva «obște 
țărănească» și comunele de azi, 
nuclee ale creșterii spiritului 
cetățenesc, vetre ale democra
ției noastre socialiste, care păs
trează la temelia lor tot ceea ce 
am moștenit mai bun din tradi
țiile obștești ale poporului ro
mân ?“ „Uneori, o societate ță
rănească are nevoie de secole 
pentru ca omul să priceapă că 
totul ne privește pe toți, că totul 
se înfăptuiește prin participarea, 
activă a tuturor. Nouă, români
lor, ne-a fost dat să înțelegem 
și să ne însușim acest adevăr 
într-un timp relativ scurt, apli
carea lui în viață devenind lege 
morală, busolă în activitatea 
obștească a fiecăruia, în ultimul 
deceniu și jumătate, democrația 
a căpătat — pe lingă rezonanța 
ei de cuvînt drag inimilor tu
turor, de ideal nutrit cu ardoa
re de cei dinaintea noastră — 
un conținut real, verificabil în 
tot ceea ce numim existența 
socială a individului și a colec
tivităților. Cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea, la 
tribuna Congresului al XII-lea 
al partidului, că țăranii de azi 
vorbesc ca niște intelectuali, am 
descifrat în asta unul din efec
tele cele mai vădite ale aplică
rii in viată a adevăratei demo
crații. Unde au învățat oamenii 
pămintului să vorbească astfel? 
In confruntarea publică de idei, 
în implicarea lor directă în 
treburile obștești". „Țăranii de 
pe meleagurile pe care se află 
comuna Purani sint descendenti 
din „Moromeții" lui Marin Pre
da. Minți sprintene, inimi des
chise, brațe harnice, spirite pă
trunzătoare, făcind parte din 
acea plămadă umană care nu 
se mulțumește cu puțin. Care 
este atitudinea celor din Purani 
față de treburile obștești?" „In 
15 ani, Puranii s-au schimbat 
din temelii, și asta nu numai 
din punct de vedere material, 
ci și moral, în însăși structura 
umană a așezării. Cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ultima dată la noi. s-a sfătuit 
cu ei asupra treburilor obștești, 
asupra căilor de ridicare pe o 
nouă treaptă a agriculturii ro
mânești. Majoritatea lor erau 
aceiași de acum 15 ani, dar ceva 
din ținuta, din graiul lor, din 
pretențiile lor față de ei înșiși 
arăta că s-a produs un salt, ca 
și cind intre ei, cei de atunci, 
și tot ei, cei de acum, s-ar fi 
interpus cîteva generații. Ce 
le-a provocat, în existenta lor 
intimă, o astfel de schimbare? 
Democrația, implicarea fiecă
ruia in opera de construcție a 
unei lumi noi, nu ca martor 
sceptic fi rezervat, care să-și 

zică «om trăi și-om vedea !», ci 
ca părtaș ; nu în expectativă, ci 
în luptă, în acțiune, in tot 
ceea ce îl face pe om să simtă 
pă trăiește într-o societate în 
care nimeni nu e singur, ci unul 
pentru toți și toți pentru unul".

SOLIDARITATE IN O- 
MENIE. O societate în care 
nimeni nu e singur. Ce profund 
sentiment pentru fiecare mem
bru al ei! însingurarea indivi
dului a putut fi astfel înlocuită 
cu solidarizarea lui la cauza 
comună, și nu puține au fost 
momentele cînd am putut ve
rifica acest lucru in existenta 
noastră din ultimul deceniu și 
jumătate, în momente de cum
pănă, în ceasuri de restriște, 
cind numai din solidaritate ne-a 
venit biruința.

Din Zimnicea, Flore» Un- 
gheanu, primar al așezării cel 
mai greu încercate în seismul 
de la 4 martie 1977, ne declară: 
„Afirmarea tot mai deplină a 
democrației în viața politică și 
socială a țării duce la creșterea 
conștiinței și responsabilității 
tuturor. Democrația noastră 
implică solidaritate și la bine 
și Ia greu, solidaritate pe care 
zimnicenii au simțit-o din plin. 
Atunci, în martie 1977, oamenii 
s-au încovoiat și au început să 
adune din dărimăturile cămi-

„Un ideal devenit faptă vie: totul 
pentru om! Și o aspirație ce se 

în certitudine: omul nou“transformă
E de ajuns să-tl rotești privi

rile de la un capăt la altul al 
tării pentru a întilni imaginea 
urtor profunde înnoiri în coti
dian menite să contureze noua 
calitate a vieții. Ne-am adresat 
unor tovarăși care, prin însăsi 
profesia lor. dau contur acestei 
mari realizări — precum si unui 
beneficiar real și. în același 
timp, simbolic al tuturor acestor 
înfăptuiri — cu următoarea în
trebare : Ce a însemnat, ce în
seamnă acest deceniu și jumă
tate pentru viața cetățeanului ?

ORAȘE PENTRU OA- 
MENI. „în urmă cu 12 ani, 
cînd erați șeful sectorului sis
tematizare la Institutul «Pro- 
iect»-Bucuresti. ne arătati. to
varășe inginer Ion Ciubotarii, 
că pînă atunci se mutaseră in 
locuințe noi un număr de bucu- 
resteni echivalent cu întreaga 
populație antebelică a capitalei 
noastre : 600 000 de oameni. As- 
tăți. cînd răspundeți de proble
mele sistematizării urbane pe 
întreg teritoriul tării. în calitate 
de director adjunct în Comite
tul pentru problemele consiliilor 
populare, ce ne puteti spune 
despre acest element fundamen
tal al calității vieții : locuin
ța ?“. „Aș răspunde întrebării 
dumneavoastră, la fel ca data 
trecută, cu o cifră : în ultimii 
15 ani s-au mutat în apartamen
tele noi edificate pe întreg cu
prinsul tării un număr de ce
tățeni echivalent cu aproape ju
mătate din populația României 
antebelice : mai precis. 8 mili
oane de oameni. Ce înseamnă 
aceasta ? Unul dintre cele mai 
vaste si mai dinamice procese 
de urbanizare din întreaga lume, 
pretuit si admirat oe toate me
ridianele si paralelele globului. 
Și mai e încă ceva, la fel de 
important. La noi. ca una dintre 
cele mai luminoase expresii ale 
grijii partidului pentru om si 
viața sa, ale umanismului socia
list promovat cu consecvență de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
orașele sint făcute pentru oa
meni si nu oamenii «condițio
nați». «ajustați» spre a face față 
cadențelor frenetice ale marilor 
orașe".

GRAFICUL VIEȚII. 
varășe loan Popa, în calitatea 
dumneavoastră de medic-sef al 
județului Bihor, ne-ati amintit 
acum doi ani de o realitate a 
vieții noastre pe lingă care 
multi trec ca pe lingă ceva fi
resc : asistenta sanitară gratui
tă". „Și, aș adăuga, obligatorie. 
Pentru cetățean, ca și pentru 
medic, sănătatea proprie, ca si 
a celor din jur, a devenit o pro
blemă socială de maximă im
portantă. în perioada ce a tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, pe care o numim, 
simbolic, „epoca Ceausescu", 
baza materială a ocrotirii sănă
tății din județul nostru a cu
noscut si continuă să cunoască 
o creștere continuă, fondurile 
de investiții alocate In acest 
scop aiungînd anul acesta la a- 
proaoe o jumătate de miliard. O 
vastă rețea medico-sanitară a- 
sigură populației bihorene o a- 
sistentă medicală atotcuprinză
toare. La toate acestea se adau
gă modernele baze de trata
ment de la Băile Felix si 1 Mai, 
dovezi certe ale grijii pentru. 

nelor lor lucrurile care dădu
seră cindva un sens vieții lor. 
Și nu peste mult timp, la indi
cația secretarului general al 
partidului s-a hotărit ca Zim
nicea să fie reclădită din teme
lii. Au început să sosească, in
tr-un spirit de adîncă solidari
tate umană, constructori din 
Neamț și din Sibiu, din Gorj 
și Ialomița, din Dîmbovița și 
Maramureș, din Vîlcea și Caraș- 
Severin, precedați de coloa
ne de autocamioane și utilaje. 
Nu s-a uitat și nu șe va uita 
poate niciodată că pe ele scria 
cu majuscule : «Zimnicea, si- 
nistrați». Avind, pe lîngă priori
tatea liberei circulații, și priori
tatea istoriei însăși. Dincolo de 
renașterea Zimnicei, ca o pasăre 
Fenix reîntrupată din propria 
ei cenușă, aș vrea să relev 
noua condiție umană a zimni- 
cenilor, starea lor de spirit a- 
dăpată la izvorul de apă vie al 
însăși democrației noastre, care 
are la temelia ei spiritul civic, 
solidaritatea, întrajutorarea".

PRIETENIE Șl STIMA 
RECIPROCA. „Scriind In 
urmă cu opt ani în «Scînteia» 
despre unitatea frățească a Po
porului muncitor din patria 
noastră, despre înteleaota poli
tică națională a partidului, des
pre realizările orînduiriî noas
tre în crearea unor condiții 
prielnice pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, ați subliniat, tovară
șe prof. dr. Gâll Ern8, faptul 
că «nimic nu este mai străin 
esenței si idealurilor socialismu« 
lui decît politica desnationaliză- 
rii. decît negarea individualită
ții specifice si a naționalități
lor». Ce ne puteti spune astăzi 
pe această temă ?“. „Faptele, 
realitățile si învățămintele aces- 

om. expresii vil ale umanismu
lui socialist. Nouă, cadrelor me- 
dlco-sanitare. ne revine datoria 
socială si morală de a veghea 
permanent la sănătatea oame
nilor. asa cum ne novătuieste Si 
în acest domeniu iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, prin strălucite
le sale calități, prin grija sa de 
zi cu zi pentru viata si sănăta
tea oamenilor, constituie un in- 
sufletitor exemplu pentru fle
care dintre noi".

...Șl UN CETĂȚEAN- 
SIMBOL După cum ne amin
tim. în ziua de 20 iunie 1969 s-a 
născut. în satul Surdulesti. co
muna Miroși, județul Argeș. 
Daniel Marius Stănclulescu.1 co
pilul prin a cărui apariție pe 
lume populația tării noastre îm
plinise cifra rotundă de 20 mi
lioane de locuitori. In ziua de 
31 iulie 1969, familia si noul 
născut au fost primiți la Palatul 
Republicii de secretarul general 
al partidului. Luîndu-1 în brațe 
si sărutindu-1 ne frunte ne copil, 
în numele cetățenilor tării noas
tre. tovarășul Nicolae Ceausescu 
le-a spus părinților: „Ii urăm 
multă sănătate si să alungă să 
trăiască în comunism". „Azi, 
băiatul nostru — ne spune 
mama, Alexandra Stănciulescu, 
profesoară de istorie si geogra
fie — are 11 ani si a trecut cu 
bine în clasa a Vl-a. Dorește să 
învețe cu sîrg ca să se facă me
dic si să vegheze în comunism 
la sănătatea a cît mai multi 
copii. Ii mulțumim și cu acest 
prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru urarea ex
primată atunci si pentru tot ce 
face acum pentru copiii de azi. 
ca ei să trăiască în pace intr-o 
Românie tot mai însorită".

ZĂRILE LARGI ALE 
CUNOAȘTERII. „Partidpînd 
la Congresul IX. tovarășe aca
demician Cristofor Simionescu, 
ați vorbit despre școală și despre 
răspunderile sale în formarea 
noii generații". „Am vibrat 
atunci, odată cu toți participan
ta. cu întreaga tară, ascultind 
cuvintul secretarului nostru ge
neral. care chema un partid și 
un popor pe un drum glorios. 
Viata a probat că viziunea sa 
era realistă, că orientările sale 
au fost încorporate în fapte. A 
trecut doar un deceniu si jumă
tate de atunci, dar n-a rămas 
domeniu în care să nu fi pătruns 
spiritul înnoitor revoluționar, vi
goarea muncii si încrederea de
plină în capacitatea noastră crea
toare si in destinul luminos al 
României socialiste. întemeie
rile se cuprind în cifre care im
presionează. în uzine. în edificii 

• social-culturale. in orașe noi. in 
prestigiul României pe plan in
ternational. în strînsă legătură 

, cu tot ce s-a înfăptuit din fier 
si piatră, cu roadele tot mai bo
gate pe care le dă pămintul, cu 
bunăstarea care reflectă pro
gresul economic, as pune struc
tura spiritelor, marea grijă ca 
învățătura să ridice omul, indi
ferent de locul său de muncă, 
să-l facă in stare să înțeleagă 
profund procesele vieții contem
porane". „Dominantă pentru 
această perioadă este setea de 

tor 15 ani au demonstrat cu o 
mare putere de convingere că 
acest adevăr — izvorît din con
cepția si politica partidului nos
tru — si-a păstrat în întregime 
valabilitatea si actualitatea lui. 
Istoria, ca si prezentul, ne în
vață că nu există alternativă la 
conviețuire si frăție. Ambele se 
impun prin forța condițiilor 
moștenite, dar exprimă totodată 
și o opțiune conștientă, un an
gajament liber asumat. Coman
damentele ce decurg din acest 
angajament ne impun o cunoaș
tere reciprocă, profundă si lip
sită de prejudecăți, ca fii egali 
ai patriei comune. Ele solicită 
respectul mutual al identităților 
și trăsăturilor specifice. O mare 
răspundere le revine, sub acest 
aspect, cărturarilor, chemați, pe 
de o parte, să combată rămăși
țele unor mentalități care pot 
purta încă reminiscențele șovi
nismului. iar. pe de altă parte, 
să propage ideile generoase ale 
prieteniei si stimei reciproce. In 
acest sens, secretarul general al 
partidului a arătat la întîlnirea 
avută cu reprezentanții oameni
lor de stiintă din domeniul isto
riei : «Avem obligația să du
cem o asemenea politică, inclu
siv tn domeniul istoriei. încît 
să contribuie la crearea unui 
viitor al prieteniei si frăției tu
turor popoarelor».

Acest îndemn a găsit un larg 
și puternic ecou si în conștiința 
acelor scriitori, redactori si tra
ducători români si maghiari 
care au organizat recent un co
locviu la Lăzarea. pentru, a 
dezbate problema traducerilor tn 
contextul unei mai bune cunoaș
teri reciproce — condiție sine 
qua non a adîncirii frăției si 
unității.

Viitorul acestei frății sl uni
tăți este asigurat de deplina si 
reala egalitate In drepturi, de 
adincirea democrației socialiste".

cultură, folosirea stiintel. a cu
noașterii în general, drept in
strument pentru sporirea avuției 
naționale si ridicarea nivelului 
de viată. Cum vedeți educația 
permanentă ca factor de propă
șire a omului?". „Educația per
manentă a devenit politică de 
stat, iar modelul lnvătămlnt- 
cercetare-productie — garanția 
că tlnăra generație, tot mai re
ceptivă la nou. se va adapta eu 
ușurință la exigentele sfirsitului 
de secol, va ști să deosebească 
ceea ce este otel pur de ceea ce 
este zgură, să respecte demnita
tea umană. Idealurile celor de 
azi. care prin truda brațelor si 
mintii. într-o uriașă încleștare, 
înscriu România în rlndul țărilor 
cu dezvoltare economică medie, 
se vor prelungi prin urmași, for
mați în scoli care îi învață să 
gîndească. să muncească si să 
creeze In viitor o Românie cu 
o înaltă dezvoltare economică. 
Nicicînd în istoria acestei țări nu 
s-a acordat mai multă atentie 
armoniei dintre instrucție si edu
cație. dintre invătămînt si viată. 
Niciodată noi. cărturarii tării, 
n-am simtit o mai mare atentie. 
o mai fierbinte si constantă che
mare. o îndrumare mai înțeleap
tă ca în ultimul deceniu si ju
mătate. Incandescent si neîmpă
cat cu conservatorismul, veșnic 
treaz la cîrma țării și hotărît 
să-i asigure noii generații 
orizonturi largi de acțiune la 
înălțimea epocii, secretarul nos
tru general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut din procesul 
educației, după o filozofie ori
ginală, pirghia esențială pentru 
formarea unui om nou. Acesta, 
în viziunea sa. trebuie să asi
gure permanenta unor idei șl 
durata unei opere.

Cinstind în aceste zile Începu
turile unei noi etape în istoria 
tării, mai densă ca niciodată in 
împliniri materiale și spirituale 
si omagiind pe marele arhitect 

De pe culmea atinsâ acum, cind cel de-al XII-lea 
Congres al partidului a deschis în fața patriei ori
zonturi ți mai înălțătoare și mai pline de exigență, 
revedem cei 15 ani de cînd la cîrma țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ca pe o epocă demnă 
de idealurile noastre, demnă de visele și de efortu
rile noastre, demnă de tinerețea pe care i-am consa
crat-o, de aspirațiile unei noi generații crescută in 
spiritul dragostei de țară, al dragostei de muncă și 
de omenie.

„Mîndră corabia, iscusit cîrmaciul!" - se spune 
în popor și nu avem decît să privim la timpul de cînd 
România socialistă a început să devină cea de astăzi 
pentru a ne confirma nouă înșine că rodnica re
trospectivă nu este altceva decît temelia de granit 
pentru măreața noastră perspectivă.

O perspectivă izvorîtă din năzuințele înaintașilor, 
înfăptuită prin revoluție, amplificată și desăvîrșită în 
acest deceniu și jumătate — sinonim cu EPOCA 
CEAUȘESCU — timp cu adevărat epocal, aflat in 
fireasca și eroica lui curgere către limanul insorit al 
comunismului.

Anchetă social-politică de 
VICTOR BIRLADEANU 
IOAN GRIGORESCU 

și corespondenți ol „Scinteii*
Noul centru al Capitalei — profil emblematic al unul timp care 
a ridicat urbanizarea la nivelul unei clarvăzătoare politici de stat

al desăvîrsirii construcției so
cialiste, privim către viitor cu 
optimism și încredere. izvorîte 
din certitudinea că ne aflăm pe 
o cale justă, cea a omeniei, a 
echității sociale si a respectului 
valorilor morale prin care po
porul român s-a impus in fata 
întregii lumi, iar omul acestei 
.patrii și al acestui timp i 
început să capete caracteristicile 
idealului uman."

UN NOU MODEL U- 
MAN. „Spuneați acum cițiva 
ani. tovarășe prof. dr. Stanciu 
Stoian. că ceea ce caracterizează 
in mod deosebit perioada de 
după Congresul al IX-lea este 
structura sa integrată si unitară. 
Ce semnificații atribuit! azi aces
tei afirmații ?“. „Mă gîndeam la 
faptul că preocupările economice 
nemicsorindu-se. ci. dimpotrivă, 
amplificîndu-se (căci fără ele o 
societate integrată este de ne
conceput), acestor preocupări le 
corespunde tot mai mult o su
prastructură calitativ nouă, con
cepută în corelație intrinsecă cu 
omul — acesta si numai acesta 
fiind finalitatea tuturor demer
surilor societății noastre. Un ast
fel de om. tinzînd către desăvîr
șirea de sine. într-o societate 
care luptă pentru propria ei 
desăvîrșire, constituie premisa 
majoră a drumului deschis spre 
comunism. Omul nou nu este o 
aspirație idilică, o năzuință ab
stractă. ci o ființă concretă, care 
se plămădește prin muncă si 
participare la viata socială, prin 
formarea sa în spirit patriotic si 
revoluționar. La aceasta își aduc 
contribuția generalizarea învătă- 
mintului de zece ani, munca și 
participarea la viața socială, 
așezarea școlii pe triada învă- 
țămînt-cercetare-producție, or
ganizarea școlii ca adevărat 
izvor de cultură și factor 
de civilizație. Sub acest as
pect. retrospectiva ultimilor 15 
ani din viata tării noastre ne 
oferă imaginea unui efort unitar, 
deschizîndu-ne perspectiva către 
România de mîine. din cel de-al 
treilea mileniu al civilizației 
noastre."

O ARTA PE MĂSURA 
EPOCII. „Ce rol îndeplinește 
arta în conturarea acestui nou 
univers moral?" — l-am întrebat 
pe artistul ponorului Ion Jalea. 
„Trebuie să recunoaștem de la 
bun început că. din păcate, omul 
nou există mai mult în viată 
decît în operele artiștilor. Deo
camdată. Dar tocmai aceasta îi 
dă și mai multă concretețe, 
exercitînd astfel un imbold adre
sat artelor. Căci tocmai aspirația 
lui către o mare bogăție sufle
tească îl conturează ca pe un om 
sensibil, cult, deschis emoției 
artistice. Arta face parte din 
viata lui ca o necesitate vitală, 
dindu-i posibilitatea unei largi 
viziuni spirituale, optimiste, de 
perpetuă înălțare sufletească. 
Prin însăși natura lui. românul 
este un creator de frumos, are o 
fire optimistă, nutrind o mare 
dragoste de viată si o nețărmu
rită încredere in viitorul său. 
Are toate argumentele pentru 
aceasta. Are ființă istorică, are 
prezent, are o voce proprie in 
tot ceea ce face. Ce demonstra
ție mai grăitoare decît marele 
Festival național „Cîntarea 
României", creat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și 
care an de an. cu fiecare nouă 
ediție, aduce în avanscena spi
ritualității românești milioane 
de creatori si iubitori de fru
mos. Eu cred că nu se poate 
disocia de chipul omului nou 
o trăsătură specifică ce poate 
fi pusă alături de omenie : fru
mosul. Bucuria de a trăi fru
mos."

...Descifrăm această reală șl 
legitimă bucurie In versurile 
trimise ziarului „Scînteia" de 
către baladista populară Emilia 
Iercoșan, laureată a Festivalului 
national „Cîntarea României", 
închinate patriei : „Ești izvor de 
apă vie. / Ce frumos s-o bem 
ne-mbie ! / Glasul tău curat, 
nestins / E Partidul Comunist. / 
Trupul tău este poporul. / Veș- 
mintul ți-e tricolorul. / Sufletul 
— conducătorul, / Legănel (1-1 
viitorul !“.

Tabloul de comandă automată, efigie a progresului tehnic 
contemporan (precum cel de la termocentrala Rogojelu, din 
fotografie) a devenit in acești ani o realitate curentă în peisajul 

industrial

Giganții rutieri - plăsmuiri ale minții și mîinilor clasei noastre 
muncitoare - se înscriu printre creațiile tehnice de înaltă 

performanță ale ultimului deceniu și jumătate

Puternica eflorescență a talentelor, sub semnul Festivalului 
național al muncii și creației „Cîntarea României”
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15 ANI DE LĂ CONGRESUL ÂLlXÎEÂ Jl MRTiDULUR\ 
ANII NOULUI DESTIN A L R OMÂNIEI SOCIALISTE J

AVÎND ÎN FRUNTE 
CEA MAI NALTĂ 

FRUNTE
Ești făurirea care făurește ; 
Mulțimea brazdei și mulțimea piinii, 
Prin tine se ridică grav și românește 
Dind rezonanță de granit luminii.

Ești soarta care făurește soartă 
întregii noastre ample respirații 
Și biruința zborului care ne poartă 
La scara demnității ce ne-o dau Carpații.

Ești libertatea care făurește libertate, 
Izvoarele te murmură la gurile cintind, 
In tine însăși viața lumii noastre bate, 
Ești nașterea și scutul nostru pe pămint.

Ești pacea omeniei care făurește pace ; 
Planeta lumii îți pătrunde gindul 
Iar patria ni-i avuție unanimă de la 

tine-ncoace 
Și trup egal cu trupurile noastre ni-i 

pămîntul.

Ești demnitatea demnă care făurește 
demnitate 

Prin tine România-i stea și Românie, cum 
In conștiința inimii acestor vremuri bate 
înaltul ritm al biruințelor de-acum.

Ești viitorul care făurește viitor
Din fiecare gînd înalt, din tot ce-i omenesc, 
Din făurirea ta se-nalță-acest popor 
Sub tricolorul biruinței românesc.

Tu ești destinul nostru făurind destine 
In focurile devenirii comuniste încercat 
Iar anotimpurile muncii izvorăsc din tine 
Avînd în frunte, cea mai înaltă frunte 

de bărbat.
Ion CRINGULEANU

Mesajul creației noi, înfrățite
Din 1969. nu departe de 

actuala Piață a Trandafi
rilor obisnuiam să ne du
cem in fiecare dimineață 
ne un mic șantier — aflat 
atunci in spatele actualei 
străzi a Școlii. Cunoșteam 
aoroaoe pe fiecare dintre 
constructori, fie că erau 
betonistt zidari, sculptori 
în lemn, electricieni sau 
exeavatoriști. Cu toții îm
preună contribuiam ceas de 
ceas la ridicarea unui edi
ficiu impunător, a unui 
ansamblu greu de închipuit 
pînă atunci în osorheiul 
Mureșului, cum spuneau 
bătrinii desore Tîrgu Mu
reșul de odinioară.

Astăzi, cînd stau să mă 
sindesc cum s-ar putea mai 
bine defini intr-un repor
tai sensul înnoitor al 
timpului din urmă, al ulti
mului . deceniu si iumătate 
de istorie nouă, imaainea 
care-mi revine ca un flux 
al memoriei într-o obsesie 
greu de înlăturat, rămîne 
aceea a dimineților de pe 
șantierul de construcție al 
noului Teatru National din 
Tirau Mures. Cum erau 
acele dimineți si ce sint ele 
astăzi ? în primul rind, 
trebuie spus că pentru toti 
locuitorii orașului noul lă
caș al culturii românești 
constituia o preocupare zil
nică. căci înălțarea unui 
asemenea edificiu dădea 
parcă rana nou orașului cu 
rana vechi si aspirație con
tinuă spre o cotă mai 
înaltă de civilizație și 
bunăstare.

Fie că tovarășii noștri de 
fiecare dimineață erau ro
mâni. maahiari sau eer- 
mani. străbateam amfitea
trul intr-un limbai comun 
care e semnul vremii noas
tre, cel al edificării. Cite 
n-ar ti de spus despre su
perba construcție, despre 
modul cum pămintul stră
moșesc, energia clocotitoare 
a oțelului românesc și pă
durile de pe Mureș In sus, 
asemenea celor trei grații 
ale unei contemporaneități 

fără de capăt, și-au dat 
mina in acest edificiu al 
României de azi, semn al 
trecerii omului prin acești 
din urmă cincisprezece ani 
de izbînzi creatoare și îm
pliniri. Făurit de acești 
prieteni ai muncii. Teatrul 
Național din Tîrgu Mureș, 
fie prin secția sa maghiară 
sau cea română. îi are azi 
ca spectatori oe zecile de 
mii de oameni care au tru
dit la înălțarea lui.

Este acesta un simbol al 
vremii din urmă oe care 
am străbătut-o ? Fără în
doială că da. Si mai pe 

Reportaj de Romulus GUGA

urmă, ansamblul urbanistic 
insusi. in blocuri cu o iden
titate specifică locului, cu 
terasele si parcurile inte
rioare. in care doar stei arii 
vechi sau castanii fsi mai 
amintesc de cocioabele oe 
care crengile lor le acope
reau. pentru ca mizeria 
umană să nu fie crea evi
dentă. Poți să stai astăzi 
lingă aceste trunchiuri, ca 
niște verigi intre generații. 
Alături, oe toată Întinderea 
pieței — nenumărate statui, 
reorezentînd tn libertate 
dansul, iocul. muzica. Tha
lia sau nur si simplu 
obiectele albe ale unei 
călătorii cosmice, prin care 
apa tisnitoare se ridică 
spre cerul limpede al 
orașului de azi. Un nou 
hote! îsi așteaptă în curînd 
oaspeții. Magazine, intr-o 
largă deschidere. îti oferă, 
intre multe altele, plăcintă 
cu brînză si chiustes colaci. 
Iarba e proaspătă, e tînără. 
Are puține amintiri si ele 
sint luminoase. Pentru că 
n-a văzut în acest ansam
blu al acestor ultimi 15 ani 
decît poate olînsul naiv al 
unui eonii care a întirziat 
cu joaca in preajma statui
lor. pentru că in piață io
cul unei noi generații e ve
gheat de bunăstare si bun 

gust. Clți dintre nou-născu- 
ții de azi nu vor vorbi, 
peste douăzeci-treizeci de 
ani. plini de maturitate, in 
adunările oamenilor mun
cii sau la tribuna democra
ției. dezbătîndu-și proble
mele firești, menite să le 
facă viața mai împlinită și 
să ducă mai departe aceste 
moșteniri ale prezentului 
socialist

Marele bulevard 1 De
cembrie 1918 se deschide 
astăzi intr-un contur per
fect. si nu peste mult timp 
va fi una din magistralele 
de referință ale intrării în 

oraș, cum vii dinspre Si
ghișoara. Același sentiment 
îl ai în fata cartierului 7 
Noiembrie, care urcă dîn 
vale spre orașul studențesc 
ca un simbol al acestui 
timp. Început undeva în di
minețile unui mic șantier 
din soațele scolii. Această 
înnoire a însemnat nu nu
mai așezarea locuitorilor 
români, maghiari sau ger
mani sau de alte naționali
tăți într-o ipostază nouă a 
frăției si demnității, a con
lucrării si înțelegerii, ci si 
ridicarea orașului insusi ne 
o nouă treaptă a existentei, 
a muncii productive si so
ciale. Fie că vei cerceta în
semnele înnoirilor la mari
le întreprinderi care se nu
mesc „Electromure ș“, 
IMATEX. Mașini de cal
cul. Fabrica de mobilă. Fa
brica de piele ■ si mănuși, 
combinatul ,,Azomureș“ și, 
în curînd. Fabrica de hîr- 
tie fotosensibilă. pretutin
deni vei observa linii teh
nologice si aparaturi mo
derne, de înaltă producti
vitate. dar mai presus de 
toate faotul că oamenii au 
dobindit o calitate nouă 
absolvind scoli de speciali
tate. gimnazii, licee, chiar 
secțiile Institutului de sub- 
ingineri din Tîrgu Mures. 

intr-un cuvînt armonizînd 
calificarea profesională cu 
dotarea tehnico-materială.

Iar toate acestea s-au în
făptuit prin griia perma
nentă a partidului si statu
lui in cei 15 ani de cînd to
varășul Nicolae Ceausescu 
se află la cîrma tării că
lăuzind toate energiile do- 
•norului pentru a inălta 
România ne o nouă treap
tă a progresului, libertății 
si bunăstării. Căci liberta
tea de care cetățeanul se 
bucură azi înseamnă nu 
numai loc de muncă asi
gurat. înseamnă nu numai 
casă cu dotări moderne d 
înseamnă si libertatea spi
ritului. a Instrucției in lim
ba maternă, a cultivării 
tradițiilor, a Îmbogățirii 
acestor tradiții prin institu
ții culturale de prestigiu, 
care și-au căpătat adevăra
ta dimensiune in acești ani. 
Teatrului Național, revistele 
Vatra. Igăz Szo. Ui Elet. 
ansamblul Mureșul. Insti
tutul de teatru cu secțiile 
română si maghiară. Stu
dioul de radio cu program 
îmbogățit, alături de ziare
le locale, toate cu tiraie 
intr-o continuă creștere, de
finesc nu numai preocupă
rile unul om nou în Tîrgu 
Mureșul de azi. dar sint 
semnele unui proces de 
continuă creștere a unei 
Românii la ea acasă si in 
lume.

Mai de mult, pictorul 
tirgmuresean Romulus Feres 
si-a imaginat o machetă 
care să fie așezată la in
trarea în oraș drept semn 
al acestuia. Există deia 
fundamentul acestei ma
chete turnate în beton și 
urmează să se continue ri
dicarea acestui ansamblu. 
El este compus din două 
paralele de beton care se 
înaltă din sărutul brâncu- 
sian sere cerul senin al 
timpului prezent. Această 
lucrare definește exact spi
ritul acestor meleaguri în 
care au trăit marii oameni 
de știință Petru Maior,

Desen de Vintilă MIHÂESCU

Bolyai Janos sau slghișo- 
reanul Oberth. Iar dacă 
Avram Iancu șl Petttfi sau 
Șincai si Koos Karoly au 
avut drept supremă aspi
rație revoluția si demnita
tea națională. Tîrgu Mure
șul Împlinește astăzi aces
te idei militante, demon- 
etrtnd prin însăsi noua via
tă a cetățenilor săi modul 
în care oameni de diferite 

naționalități pot să-și con
ceapă existenta in limbajul 
fertil al creației. Este aceas
ta o mare izbîndă a politi
cii egalității si frăției ini
tiate si înfăptuite consec
vent dună Congresul al 
IX-lea al partidului, care 
a transformat o modestă 
așezare intr-un Înfloritor 
municipiu.

în fata acestei realități. 

pentru mine ca scriitor, di
minețile anilor 1969 în mi
cul șantier din spatele Sco
lii evocă versurile binecu
noscute despre cel nouă
meșteri mari, calfe si zi
dari. care. în condițiile 
noastre, exprimă prin crea
ția lor un vibrant mesa!
de frăție si umanism revo
luționar.

-----AGRICULTURA SOCIALISTĂ-------
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in plin proces de dezvoltare intensivă și modernizare
A 
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Succesele remarcabile obținute in agricultură tn perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. constituie o puternică și 
strălucită dovadă a justeții politicii agrare a partidului nostru, a preo
cupărilor conducerii partidului pentru dotarea acestei ramuri de bază 
a economiei naționale cu mijloace tehnice avansate și organizarea ei 
pe baze superioare. Este, de fapt, perioada celor mai profunde si în
noitoare transformări pe care le-a cunoscut agricultura României pe 
calea modernizării și dezvoltării sale intensive.

Anii de după Congresul al IX-lea al partidului au fost anii unor 
ample și susținute eforturi de investiții pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii prin creșterea gradului de mecanizare și 
chimizare, extinderea irigațiilor și lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 
Caracteristice dezvoltării agriculturii românești in întreaga această 
perioadă sint producțiile vegetale și animale mereu mai ridicate și 
stabile, sporirea continuă a randamentelor la hectar și pe animal.

• Comparativ cu anul 1965, producția globală agricolă va fi anul 
acesta de două ori mai mare.

• Producția de cereale pentru boabe a fost anul trecut de aproape 
19,3 milioane tone, adică cu 6,7 milioane tone mai mare decit aceea 
obținută in 1965.

• Efectivele de animale au fost la începutul anului 1980, comparativ 
cu începutul anului 1966, mai mari cu 1 578 000 la bovine, 5 534 000 la 
porcine ți 2 262 000 la ovine ți caprine.

• Suprafața agricolă irigată va ajunge la sfirțitul anului 1980 la 
2 500 000 hectare, adică de peste 11 ori mai mare decit in 1965.

• Cantitățile de îngrășăminte chimice destinate agriculturii In anul 
1980 depățesc de aproape 8 ori pe cele folosite in anul 1965.

• Prin aplicarea noilor măsuri de organizare ți conducere a agri
culturii, adoptate in anul 1979 de conducerea partidului, s-au creat 709 
consilii unice agroindustriale de stat ți cooperatiste, care cuprind ți or
ganizează întreaga activitate a unităților agricole.

• Schimbări profunde au intervenit in pregătirea profesională a oa
menilor muncii din agricultură. Din cei 3,1 milioane de lucrători, ciți erau 
cuprinși in această ramură la inceputul anului 1980, aproape 800 000 se 
perfecționează prin cursurile agrozootehnice, iar peste 540 000 sint mun
citori (mecanizatori, motopompițti pentru irigații, motorițti, construe- 
tori-etc.j.

Se'poate afirma, cu legitimă, mindrie, că ultimul deceniu și jumă
tate constituie perioada cea mai' rodnică in realizări din intreaga isto
rie a agriculturii românești, această ramură aducind o contribuție tot 
mai importantă la progresul general al țării, la creșterea avuției na
ționale și a bunăstării poporului.

La începutul 
anului 1980 
agricultura 
.dispunea 
de circa

|C|y yyy tractoare fizice, 

cu aproape 
60000 mai multe 
decît în 1965

Numărul 
combinelor 
autopropulsate 
pentru 
recoltat 
cereale £, 
a ajuns la 
începutul anului 1980 la ' *

fată de numai
CZ > 

___ J

ARIPILE FERTILITĂȚII PESTE POLUL ARȘIȚEI
lată sugestiv exprimată Imaginea de astăzi 

a terenurilor nisipoase situate in sudul Olte-' 
niei, zonă in care s-au executat in ultimul 
deceniu ample lucrări de îmbunătățiri fun
ciare. In triunghiul format de localitățile Dă-

buleni, Bechet șl Craiova, cu o suprafață de 
120 000 hectare, se aflau nisipuri zbură
toare, întruchipare a terenurilor sterpe care 
nu produceau aproape nimic. Aid s-a ame
najat un mare sistem de irigații, care poto-

lește setea a 80 000 hectare de terenuri nisi
poase. Beneficiază de apă pentru irigat 25 
cooperative agricole, trei întreprinderi agri
cole de stat și stațiunea de cercetări agri
cole de la Dăbuleni. Și astfel recoltele cresc

an de an, iar odată cu ele și bunăstarea 
oamenilor din această zonă, In trecut atit de 
vitregă, dar care in ultimii 15 ani s-a trans
format, prin investițiile făcute de stat și hăr
nicia țăranilor, într-o grădină roditoare.
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încheierea vizitei în Republica Socialistă România
a ministrului afacerilor externe al Republicii Turcia

Ia Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Tur
cia, Hayrettin Erkmen. a făcut o vi
zită oficială în Republica Socialistă 
România intre 15 șl 18 iulie 1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Hayrettin Erkmen, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Turcia, cu care a avut o am
plă convorbire. Primirea ministrului 
de externe al Turciei de către șeful 
statului român a constituit momentul 
culminant al vizitei. Cu această oca
zie s-a evidențiat hotărîrea fermă a 
celor două părți de a extinde si apro
funda relațiile tradiționale de bună 
vecinătate, de cooperare si prietenie 
dintre cele două țări și popoare, pre
cum si de a conlucra pe plan bilate
ral si multilateral pentru înțelegere 
Si cooperare in zona Balcanilor, pen
tru reluarea cursului spre destinde
re. pentru pace, pentru securitate si 
cooperare în Europa și in lume.

Cei doi miniștri de externe au avut 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cordiali
tate. de respect si înțelegere recipro
că. ce caracterizează in mod tradi
țional relațiile dintre România si 
Turcia.

In timpul șederii sale în România, 
ministrul turc al afacerilor externe 
a vizitat obiective economice si so- 
cial-culturale din București, precum 
și litoralul românesc al Mării Negre.

Cei doi miniștri au procedat 
examinarea detaliată a stadiului 
perspectivelor de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale, precum si la un 
schimb de păreri asupra problemelor 
majore ale actualității Internationale, 

Cei doi miniștri au constatat cu sa- 
d tlsfactie evoluția pozitivă pe care re

lațiile româno-turce au cunoscut-o 
in ultimii ani. in spiritul Declarației 
solemne comune, semnate la nivel 
Înalt, la 2n august 1975.

In acest adru. cei doi miniștri au . 
subliniat importanta deosebită a în- 
tilnirilor la nivel înalt, pentru am
plificarea si adincirea relațiilor poli
tice. economice, tehnico-stiintifice. 
culturale si in alte domenii de acti
vitate intre România și Turcia.

Relevînd rezultatele pozitive, cei 
doi miniștri au exprimat voința si 
hotărîrea guvernelor lor de a conti
nua să dezvolte in toate domeniile, 
relațiile româno-turce. așezate te
meinic pe respectul principiilor Inde
pendentei si suveranității naționale, 
egalității depline in drepturi, ne
amestecului in treburile interne, res
pectului si avantajului reciproc, al 
bunei vecinătăți. In acest spirit, ei 
au subliniat importanta si utilitatea 
contactelor si schimburilor de vederi 
între reprezentanți ai guvernelor Re
publicii Socialiste România si Repu
blicii Turcia.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție că schimburile comerciale 
intre cele două țări au înregistrat 
progrese. Ele si-au exprimat voința 
de a spori. lărgi, diversifica si echi
libra aceste schimburi. în avantajul 
lor mutual. Ele s-au pronunțat în fa
voarea depunerii de eforturi supli
mentare In scopul întreprinderii da 
măsuri comune corespunzătoare.

.Examinlnd stadiul actual al coope
rării economice dintre România și 
Turda, părțile au constatat că acțiu
nile si realizarea obiectivelor conve
nite sa materializează In bune con
diții. ceea ce contribuie si la dez
voltarea celor două țări. Ele si-au 
exprimat hotărîrea de a extinde coo
perarea româno-turcă in domeniile 
industriei, petrolului si petrochimiei, 
agriculturii, turismului si in alte do
menii, 
ditiile 
miilor 
că. In ...... __ ___
în mod deosebit importanta construi
rii în comun a rafinăriei din Anato
lia Centrală.

Cei doi miniștri, printre altele, au 
evidențiat importanta cooperării in 
domeniul transporturilor si în special 
crearea de linii maritime de trans
port specializate Intre porturile 
lor două țări la Marea Neagră.

Cei doi miniștri au subliniat 
semnătatea lucrărilor periodice 
Comisiei economice mixte româno- 
turce, precum și a traducerii în viață 
a hotăririlor sale pentru promovarea 
și lărgirea cooperării între cele două 
țări și au căzut de acord asupra ne
cesității accelerării realizării diferi
telor proiecte de cooperare, care pre
zintă un interes reciproc. In acest 
sens, cele douft părți au evidențiat 
importanța Pe care o acordă apro
piatei sesiuni, de la Ankara, a aces
tei comisii mi v, î

Cele două L ii 'au examinat, de 
asemenea, posibilitățile de dezvoltare 
a cooperării științifice, tehnice și din 
alte domenii, exprlmind voința co
mună de a o lărgi continuu.

Ele au evocat dezvoltarea fructu
oasă a schimburilor din domeniul 
lnvățămîntului, științei șl culturii. 
A fost subliniată contribuția pe care 
dezvoltarea acestor schimburi o adu
ce la adincirea cunoașterii reciproce 
JJ prieteniei dintre cele două țări.

Părțile au apreciat de comun acord 
că există toate condițiile pentru a 
extinde și adinei colaborarea româno- 
turcă în domenii de activitate de in
teres reciproc, ceea ce servește dez
voltării celor două țări vecine șl 
prietene, cauzei păcii, securității și 
cooperării în Balcani, în Europa și 
în lume.

In cursul schimbului aprofundat 
de opinii asupra problemelor inter
naționale de actualitate, cei doi mi
niștri au constatat cu satisfacție exis
tența unei largi convergențe de ve
deri asupra a numeroase chestiuni.

Cel doi miniștri și-au exprimat În
grijorarea față de deteriorarea situa
ției internaționale și au căzut de 
acord că se impune să se acționeze 
cu fermitate și să se depună eforturi 
pentru oprirea acestei agravări, pro
movarea ameliorării climatului inter
national si continuarea politicii de 
pace, independență, securitate, des
tindere și cooperare.

Părtile au acordat o atentie deose
bită evoluției situației din Europa. 
In ajunul împlinirii a 5 ani de la 
semnarea Actului final de la Hel
sinki la nivelul șefilor de stat si de 
guvern, cele două părți au afirmat 
necesitatea luării de măsuri pentru 
punerea in practică a tuturor princi
piilor si prevederilor acestui docu
ment ca un tot unitar. în acest sens, 
ele au subliniat însemnătatea bunei 
pregătiri a reuniunii de la Madrid si 
a creării de condiții care pot 
gure desfășurarea ei într-o 
feră constructivă, precum șl 
sul său. astfel încît aceasta

puternic impuls eforturilor 
dezvoltării destinderii, 

șl cooperării în Europa și

să asi- 
atmos- 
succe- 
să dea

la 
si

pentru a folosi pe deplin con- 
oferite de dezvoltarea econo- 
lor si de vecinătatea geografi- 
acest sens, ele au menționat

ce-
în- 
ale

un nou si 
consacrate 
securității 
în lume.

In acest cadru, ele au subliniat im
portanta discuțiilor de la Madrid 
asupra diferitelor propuneri vizînd 
dezarmarea pe continent si măsurile 
de încredere.

Cele două părți au acordat o aten
tie deosebită situației din Balcani si 
instaurării unui climat de înțelegere, 
bună vecinătate si cooperare între 
țările balcanice. Ele au subliniat că 
întărirea păcii si securității, precum 
si dezvoltarea cooperării in regiune 
reprezintă o contribuție importantă 
la destinderea in Europa si in lume, 
în acest context, ele s-au declarat în 
favoarea întreprinderii de noi initia
tive vizînd promovarea cooperării si 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate între țările balcanice.

Ele au reconfirmat, de asemenea. 
Interesul pe care-I reprezintă pentru 
țările regiunii dezvoltarea cooperării 
atît bilaterale, cit si multilaterale 
asupra unor teme concrete. în acest 
context, ele au menționat reuniunea 
experților țărilor balcanice în do
meniul comunicațiilor si telecomuni
cațiilor. care a avut loc la Ankara 
între 26 si 29 noiembrie 1979. ca 
exemplu concret de o astfel de coo
perare în avantajul reciproc al tutu
ror țărilor balcanice.

Cele două părți au subliniat că 
destinderea nu se limitează numai la 
relațiile dintre anumite state sau nu
mai la anumite regiuni. Ele și-au 
reafirmat hotărîrea de a depune 
toate eforturile necesare pentru a 
contribui la promovarea cooperării și 
destinderii în Europa șl in lume.

Conștiente,, de perieolul pe care-1 
Reprezintă cursa înarfh arilor. atît ’cla
sice. cît și nucleare sau de altă na
tură. cele două părți s-au pronunțat 
în favoarea dezarmării generale 
realizate sub control international 
eficace și ținînd seama de necesitatea 
de a nu diminua securitatea nici 
unui stat Avînd în vedere acest 
pericol, precum și efectele economice 
negative ale cursei înarmărilor pen
tru țările în curs de dezvoltare, ca și 
pentru celelalte țări ale lumii, ele 
și-au exprimat hotărîrea de a aduce 
o contribuție pozitivă la dezbateri 
pentru a se ajunge la încetarea aces
tei curse Si a se trece la dezarmare.

Părțile apreciază că echilibrul tre
buie să se realizeze nu Pe calea 
sporirii armamentelor, d Prin redu
cerea lor continuă.

Cei doi miniștri al afacerilor ex
terne au afirmat pe baza analizei 
situației internaționale actuale, ne
cesitatea imperioasă ca toate proble
mele litigioase dintre state, conflic
tele și diferendele internaționale să 
fie soluționate exclusiv pe cale Po
litică. prin negocieri, renunțîndu-se 
cu totul la politica de forță.

Cei doi miniștri au subliniat cu 
toată hotărîrea necesitatea imperioa
să a zilelor noastre de a se aSeza la 
baza raporturilor dintre toate statele 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne Si avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță, prin
cipii a căror punere in practică tre- 
buie generalizată in viața interna
țională.

în ceea ce privește recentele eve
nimente în Asia de sud-est. cei doi 
miniștri au exprimat importanța pe 
care o acordă menținerii păcii si sta
bilității in această regiune. Ei au

★
Vineri a părăsit Capitala Hayrettin 

Erkmen. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Turcia, care a efec
tuat o vizită oficială in Republica 
Socialistă România.

La aeroport, oaspetele a fost salu
tat de Ștefan Andrei, ministrul afa-

subliniat necesitatea de a se acționa 
prin toate mijloacele pentru găsirea, 
fără întîrziere. a unei soluții politice 
juste si durabile pentru problema 
Afganistanului.

Cei doi miniștri si-au exprimat 
convingerea că solutionarea justă și 
durabilă a problemei Orientului Mij
lociu reclamă elaborarea unei regle
mentări globale, care să cuprindă 
retragerea trupelor israeliene din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
1967. recunoașterea drepturilor legi
time ale poporului arab palestinian, 
inclusiv dreptul șău la autodetermi
nare și. la constituirea unui stat 
propriu, garantarea independentei, 
suveranității și integrității tuturor 
statelor din zonă. Ei s-au pronunțat 
pentru participarea la această solu
ționare a tuturor părților interesa
te. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul re
prezentant legitim al poporului arab 
palestinian.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru solutionarea pașnică, justă și 
durabilă a problemei cipriote, tinin- 
du-se seama de drepturile si intere
sele legitime ale comunității turco- 
cipriote și comunității greco-cipriote, 
pe baza respectului independentei, 
integrității teritoriale, suveranității 
si nealinierii Republicii Cipru. Ei 
sprijină eforturile secretarului gene
ral al O.N.U. pentru reluarea nego
cierilor intre comunitatea cipriotă 
turcă si comunitatea cipriotă greacă, 
care să ducă la rezultate pozitive 
acceptabile pentru acestea.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor in
ternaționale în direcția lichidării 
subdezvoltării, a depășirii decalaje
lor in dezvoltarea economică a sta
telor si a restructurării relațiilor eco
nomice internaționale, pe o bază 
justă si echitabilă. Evidențiind în
semnătatea apropiatei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din vara acestui an consacrate pro
blemelor noii ordini economice inter
naționale, ele au exprimat speranța 
că lucrările si rezultatele acestei se
siuni vor contribui la promovarea 
colaborării Internationale în dome
niul economic, inclusiv la sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare de a accelera ritmurile dezvol
tării lor economice.

Ele s-au declarat hotărite să con
tinue sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare pentru consoli
darea suveranității lor naționale, 
independenței economice și dezvol
tării lor, precum și luptei acestora 
pentru lichidarea colonialismului, 
apartheidului și discriminării ra
siale în toate formele sale. Ele au 
salutat cu simpatie accesul Ia inde
pendență al statului Zimbabwe.

Cele două părți s-au declarat pen
tru întărirea rolului O.N.U. în solu
ționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea, în promovarea 
cooperării internaționale, in menți
nerea păcii și edificării securității in 
lume, avînd în vedere că Națiunile 
Unite oferă cel mai bun cadru inter
național pentru o participare activă 
a tuturor statelor la rezolvarea 
acestor probleme. în acest sens, ele 
au fost de acord să Întărească coope
rarea dintre cele două țări la O.N.U.

A fost relevată convingerea comună 
că primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a mi
nistrului afacerilor externe al Tur
ciei, Hayrettin Erkmen, vizita sa 
oficială in România și convorbirile 
avute au adus o contribuție impor
tantă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, bună vecinătate și coope
rare între cele două țări, precum șl 
la întărirea păcii, înțelegerii și coope
rării in regiunea Balcanilor, in Eu
ropa și tn lume.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Hayrettin Erkmen, 
a adresat ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia invitația de a face o vizită ofi
cială in Turcia, la o dată ce se va 
conveni ulterior. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

★
cerilor externe. Constantin 
adjunct al ministrului, de 
soane oficiale.

Au fost prezenti Vasile 
ambasadorul României la 
Nahit Ozgur. ambasadorul Turciei la 
București, membri ai Ambasadei 
Turciei.

Oancea.
alte per-
Patilinet, 
Ankara,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S0, 

St și 22 iulie, tn tară : Vremea va fi In 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi izolate. îndeosebi tn 
vestul tării și in zonele montane. Vin- 
tul va sufla moderat, cu intensificări 
locale in Banat șl la munte Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar cele maxime Intre 
22 și 32 de grade. Pe alocuri, mal ridi
cate In a doua parte a intervalului. 
In București : Vremea va fi in gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperatura în 
ușoară creștere Minimele vor fi cu
prinse Intre 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 28 și 32 de grade. (Pop 
Corneliu, meteorolog de serviciu).

Excelenței Sale Domnului ZENKO SUZUKI
Președintele Partidului Liberal Democrat, 

Prim-ministru al Japoniei
Doresc să vă transmit, cu ocazia desemnării dumneavoastră in funcția de 

președinte al Partidului Liberal Democrat și de prim-ministru al Japoniei, 
călduroase felicitări șl urări de succes in activitate.

Exprim convingerea că relațiile prietenești existente între cele două țări 
ale noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă în toate domeniile, spre binele 
popoarelor român și japonez, al colaborării șl păcii In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

_ Doresc să vă mulțumesc in numele tuturor canadienilor pentru bunele 
urări adresate cu ocazia Zilei naționale a Canadei.

Fie ca bunele relații care există deja între Canada și România să con
tinue să se dezvolte în interesul comun al țărilor și popoarelor noastre, 
pentru pace.

EDWARD SCHREYER
Guvernator general al Canadei

In cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 36-a

aniversări a Zilei Renașterii Poloniei

ADUNARE FESTIVĂ
In cadrul manifestărilor consacrate 

celei de-a 36-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, vineri ' după- 
amiază. la Clubul Șantierului naval 
din Constanta a avut loc o adunare 
festivă.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Relevînd semnificația 
eliberării Poloniei de sub 
cist. tovarășul Ion Popa, 
președinte al comitetului ________
oonsiliului popular județean, a ară
tat că marcarea în tara noastră a 
acestui eveniment cu profundă rezo
nantă în viata poporului polonez 
constituie un nou prilej de a evoca 
cu satisfacție tradiționalele relații de 
Prietenie, solidaritate si întrajutora
re dintre popoarele si țările noastre. 
Aceste legături — a subliniat vorbi
torul — s-au ridicat ne o treaptă su
perioară în anii socialismului, rolul 
determinant in adincirea și impul
sionarea colaborării pe multiple pla
nuri între partidele si țările noastre 
constituindu-1 întîlnirile si convorbi
rile deosebit de fructuoase dintre 
tifvârăsli • Nicolae Ceaușescu * și 
Edward Gierek.

Evocînd bunele relații de prietenie

Istorică a 
jugul fas- 
prim-vice- 
executiv al

statornicite între locuitorii iudetului 
Constanta si cei ai voievodatului 
Gdansk, vorbitorul a adresat cetățe
nilor din această regiune a Poloniei 
urări de noi și importante succese 
în munca lor creatoare consacrată 
propășirii patriei lor socialiste.

In cuvintul său, Jerzy Kusiak. am
basadorul R.P. Polone la București, 
a înfățișat succesele obținute în cei 
36 de ani de poporul polonez, sub 
conducerea P.M.U.P. Trecind în re
vistă legăturile traditionale statorni
cite de-a lungul istoriei între popoa
rele polonez și român, vorbitorul a 
arătat că avintul pe care l-a înre
gistrat. în ultimul timp, colaborarea 
pe multiple planuri dintre partidele 
si țările noastre este rezultatul direct 
al hotăririlor si înțelegerilor conve
nite cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt.

In încheierea 'adunării a fost pre
zentat un film documentar polonez.

★
In aceeași zi. in holul Teatrului 

dramatic din Constanta a avut loc 
vernisajul expoziției fotodofumenia- 
re : ..'Polonezii si ’ tara lor — '36 de 
ani de la crearea Republicii Populare 
Polone".

TELEGRAME EXTERNE
Președintele Irakului l-a primit

pe șeful delegației române
BAGDAD 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Irakului. Saddam Hussein, 
a avut o întîlnire cu șefii delegații
lor participante la festivitățile care 
au loc în țară cu prilejul celei de-a 
XII-a aniversări a Revoluției din 
Iulie. A fost prezentă și delegația 
română condusă de tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
viceprim-ministru al 
român.

Președintele Saddam 
rugat să se transmită _ _ .
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, sincere mulțu
miri pentru prezența delegației ro
mâne la festivitățile de la Bagdad, 
considerînd aceasta ca o nouă măr
turie a raporturilor strînse. priete
nești statornicite între cele două țări 
și popoare, între conducerile acestora.

Totodată, președintele Saddam 
Hussein a rugat să fie transmis din 
partea sa, a guvernului și poporului 
irakian un cordial salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, guvernului și 
poporului român. împreună cu urări 
de noi succese pe calea dezvoltării 
libere, independente a României.

P.C.R., prim 
guvernului
Hussein a 
tovarășului

Dezvoltarea relațiilor
ISLAMABAD 18 (Agerpfes). — 

Președintele Republicii Islamice Pa
kistan. generalul Mohammad Zia-Ul- 
Haq. a primit Pe tovarășul Gheor
ghe Petrescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care efectuează 
o vizită în Pakistan.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări pre
ședintelui. Republicii Islamice Pa
kistan. Mohammad Zia-Ul-Haq. iar

Cronica
Vineri, tovarășul Emil Bobu. pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a-a întîlnit cu delegația 
Consiliului General al Congresului 
Sindicatelor din Marea Britanic — 
T.U.C., condusă de Lionel Murray, 
secretar general, care, la Invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R.. face 
o vizită în tara noastră.

In cursul întîlnirii. care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească. a avut loc un schimb de 
opinii si informații cu privire la ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
sindicatelor din România și Marea 
Britanie pe plan intern, precum si în 
legătură cu unele probleme ale miș
cării sindicale Internationale. A fost 
exprimată dorința comună de a dez
volta si diversifica in continuare le
găturile de prietenie si colaborare 
dintre U.G.S.R. și T.U.C.. In interesul 
oamenilor muncii români si britanici, 
al păcii, destinderii si «©operării în 
Europa șl în Întreaga lume.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Belgiei, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, vineri după- 
amiază, in Capitală, o manifestare 
culturală, în cadrul căreia ziaristul 
Ion Pavelescu a prezentat impresii 
de călătorie din această tară. A fost 
vizionat apoi un program de filme 
documentare belgiene. La manifesta
re au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.F -----
tecului Afi z 
irieros public.

Au luat parte Luc Declerck, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
giei la București, si membri ai 
ba sadei.

.Ș.. reprezentanți ai Minis- 
facerilor Externe, un nu-

★
dimineața, la Școala

Bel- 
am-

cen-

AZI SE DESCHIDE CEA DE-A XXII-A
EDIȚIE A

In satul sportivilor, pe cele 18 mari 
baze sportive care vor fi scena prin
cipalelor întreceri și care acum găz
duiesc antrenamentele ce contează 
drept repetiții generale, la centrul 
principal de Presă, la marile hote
luri. practic in fiecare dintre obiec
tivele înscrise pe harta olimpică a 
Moscovei, se întîmplă mereu cite 
ceva demn de consemnat în cursul 
zilei de vineri, principalul eveni
ment l-a constituit sosirea flăcării 
olimpice în capitala sovietică.

Pornită la 12 iunie de Pe Olimpia, 
flacăra, simbolizînd pe Prometeu cel 
pedepsit de Zeus pentru că a dăruit 
oamenilor focul, a parcurs, ca o șta
fetă purtată și transmisă de tineri 
sportivi din mină în mină. 4 836 km. 
Din Grecia a trecut în Bulgaria, apoi 
timp de 5 zile a străbătut teritoriul 
României, după care și-a continuat 
drumul prin Uniunea Sovietică. Vi
neri. 18 iulie, a intrat în Moscova. 
Potrivit tradiției olimpice — ca 1» 
noaptea ce precede deschiderii Jocu
rilor flacăra să rămînă în localul pri
măriei din orașul-gazdă — Ia oca 18 
torța a fost depusă în Sala albastră 
a clădirii Sovietelor din Moscova. în
tregul ceremonial a fost transmis în 
direct de către televiziunea sovietică, 
care în acest fel și-a anuntat des
chiderea emisiunilor sale consacrate 
desfășurării Olimpiadei (zilnic cita 
11 ore. pe canalele 1 Si 4).

Astăzi, simbătă. la ora 15.30. fla
căra olimpică va porni din clădirea 
Sovietelor spre Lujniki, iar la 16.50 
va aprinde focul olimpic ce va stră- 
jui marele stadion cu 103 000 locuri, 
timp de 16 zile. Aceasta se va intim- 
pla în cadrul ceremoniei de deschi
dere a celei de-a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară.

Ceremonia de deschidere, anunțată 
să se desfășoare astăzi între orele 
18 și 20. cuprinde un program <are 
împletește tradițiile acestei sărbători 
din Grecia antichității, cu atributele

JOCURILOR OLIMPICE
modeme și cu specificul orașului 
Moscova. Peste 16 000 de tineri spor
tivi. artiști profesioniști și artiști 
amatori își dau concursul la prezen
tarea acestui program, din scenariul 
căruia se desprind cîteva puncte deo
sebit de importante și atractive, cum 
sînt defilarea sportivilor pa’rticipanți, 
aprinderea focului olimpic si rostirea 
jurămîntului olimpic, demonstrațiile 
de gimnastică ale tinerelor sportive

Corespondență din Moscova

moscovite între 9 și 11 ani. o suită 
coregrafică de mare amploare inti
tulată „Prietenia popoarelor" (în 
fapt, o uriașă paradă a costumelor și 
cintecelor populare tradiționale din 
republicile sovietice). In ultima clipă 
am aflat că la ceremonia de deschi
dere, drapelul tricolor al României va 
fi purtat de luptătorul Andrei Vasile, 
vicecampion 
tegoriei 100 
mane.

Asemenea . __ ........
mai sus. le-am cules de la fata lo
cului. Vești despre ceea ce mai este 
nou la blocul sportivilor din satul 
olimpic aflăm numai prin interme
diul telefonului. Asa am aflat, de 
pildă, că înotătoarea Carmen Bunaciu 
avea să facă vineri primul ei antre-

european în cadrul ca- 
kg la stilul greco-ro-
vești, cum sînt cele de

nament în bazinul de concurs 
noua Piscină „Olympiiski"). Cum 
propusesem să stau de vorba 
Carmen la ora antrenamentului. __
căutat-o acolo. Mi-a spus că se mișcă 
destul de bine în aPa noii piscine si 
că se simte capabila să aducă în 
bilanțul olimpic românesc nu numai 
primele puncte, ci și primele meda
lii din partea natației. Sigur, nu va 
fi ușor, intrucit la 200 m spate are 
concurentă Pe Birgit Treiber din 
R.D.G. (cu un record personal mai 
bun), in timp ce la 100 m spate ea 
deține al patrulea timp, după alte 
trei înotătoare din R.D.G. Dar ea. 
Carmen, nutrește speranța că în con
diții de concurs direct va putea de- 
pășiz handicapul acestor timpi mai 
buni. Abia atunci va putea răsufla 
ușurată și-și va putea permite să 
rămlnă cîteva minute intr-un maga
zin pentru a alege un „Mișca" pe 
măsura bogatei galerii de mascote și 
păpuși pe care o are în camera ei 
de la București din Plata Palatului.

Cînd încheiem această corespon
dentă am aflat cifra sportivilor so
siți Pînă la ora actuală in satul olim
pic : 5 640. din 78 de țări. Si am aflat 
că voleibaliștii noștri fac antrena
ment in sala „Drujba" din complexul 
Lujniki. M-am grăbit să transmit, 
pentru a pleca spre ei...

fia 
îmi 
cu 

am

Gheorghe M1TRO1
18 iulie 1980

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Baastad au continuat intil- 

nirile campionatelor internaționale 
de tenis ale Suediei, tn primul tur 
al probei de simplu feminin, iucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a 
invins-o cu 6—2, 6—1 pe Marietta 
Pakker (Olanda).

In turneul de la Stuttgart (turul 2),

Ilie Năstase (România) l-a învins cu 
6—2. 6—3 pe italianul Zugarelli.

• Cu prilejul concursului interna
tional atletic care a avut loc la Pa
ris pe stadionul „Charlety". cunoscu
tul campion francez Philippe Hou- 
vion a stabilit un nou record al lu
mii in proba de săritură cu prăjina 
cu o performantă de 5,77 m.

zilei
trală sindicală din cadrul „Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" a avut loc 
închiderea cursului organizat, pen
tru cadrele sindicale de conducere 
din America Latină, Portugalia și 
unele țări ale Africii, de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

La întîlnirea organizată cu acest 
prilej au rostit cuvinte de salut 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Păun Bratu. prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

In numele oaspeților au luat cu
vintul cursanți din Mexic, Mozambic 
și Nicaragua, care au adresat calde 
mulțumiri pentru posibilitățile ofe
rite de a se pregăti temeinic, de a 
cunoaște realizările obținute de 
poporul român în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Ei au subliniat, de asemenea, 
că organizarea cursului a constituit 
un sprijin acordat de țara noastră 
clasei muncitoare și sindicatelor din 
țările respective, semn al solidari
tății internaționaliste a poporului 
român cu lupta popoarelor’ din țările 
în curs de dezvoltare, pentru inde
pendență, progres și pace.

*
La Bilcureștl s-a Încheiat primul 

Program de perfecționare in grup a 
cadrelor care lucrează în domeniul 
plantelor medicinale, program orga
nizat. între 23 iunie si 18 iulie, de 
Oficiul Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România, în colaborare cu Institutul 
pentru controlul de stat al medica
mentului si cercetări farmaceutice. 
Institutul de cercetări chimico-far- 
maceutice, trustul „Plafar" și facul
tățile de farmacie din București. Iași 
si Tîrgu Mureș.

Bursieri din Botswana. Camerun, 
Guineea. Liban. Tanzania si Turcia 
au participat la numeroase expuneri 
teoretice si la aplicații practice in 
laboratoare. Au fost efectuate, tot
odată. vizite la ferme cultivatoare si 
la unele fabrici care prelucrează 
plante medicinale.

(Agerpres)

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drunturilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
face cunoscut că, pentru terminarea 
lucrărilor ce se execută la podul 
peste Olt de pe DN 65, între Slatina 
și Craiova, circulația va fi închisă în 
zilele de 18, 20 și 21 iulie a.c. pentru 
toate categoriile de vehicule. Traficul 
între Pitești și Craiova se va des
fășura pe ruta Pitești — Drăgășani — 
Găneasa — Craiova, iar cel între 
București și Craiova pe ruta Bucu
rești — Alexandria — Caracal — 
Craiova. Traficul local între Slatina 
și Craiova se desfășoară pe drumul 
județean nr. 546 (Slatina — Drăgă- 
nești Olt — Dăneasa), apoi pe DN 
6 (Dăneasa — Caracal — Craiova).

(Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

»,so Ecran de vacanță
9,53 Muzică de promenadă

10,20 Anunțuri șl muzică
10.30 Telecinemateca 
12.00 Concert educativ
13,00 Mozaic culturaJ-artfstic-sportiv 
15,50 Jocurile olimpice de vară 1980.

Festivitatea de deschidere. Trans
misiune directă de la Moscova 

16.35 Săptămlna politică
18.30 - -
19.00
19.30 
21,00

1001 de seri.
Telejurnal •
15 ani lumină
Film serial : „Temerarul". Episo
dul 3
Romanțe șl cintece de petrecere 
Telejurnal ■ Sport
PROGRAMUL 2
Telejurnal
15 ani lumină

___ Jaz in concert
21,25 Orizont tehnicd-știlnțiflc
22,05 Teatrul Mansudal. Documentar 

artistic — producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană

22.30 Telejurnal • Sport

21.60
22,30

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a guvernului șl poporului 
român, au fost transmise președin
telui Saddam Hussein, guvernului și 
poporului irakian calde felicitări cu 
prilejul celei de-a Xll-a aniversări 
a revoluției, urări de pace, prospe
ritate și de succes in dezvoltarea 
economică și socială a Irakului 
prieten.

★
18 (Agerpres). — To- 
Dincă. prim viceprim-

BAGDAD 
varăsul Ion 
ministru al guvernului român, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă comercială si de cooperare 
economică si tehnică dintre România 
și Irak, a avut o întîlnire de lucru cu 
Hassan Aii. ministrul comerțului, 
președintele părții irakiene în comi
sie. în cursul acestor lntîlniri a fost 
făcută o analiză a stadiului realizării 
acțiunilor convenite cu ocazia ultimei 
sesiuni a comisiei mixte, care a avut 
loc la București, si au fost identifi
cate noi posibilități de amplificare a 
conlucrării româno-irakiene ne plan 
economic, al schimburilor comerciale, 
reciproc avantajoase, dintre cele două 
țări.

româno - pakistaneze
poporului pakistanez prieten urări d« 
prosperitate și progres.

Președintele Mohammad Zia-Ul- 
Haq a rugat să se transmită Pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de stimă, iar poporului 
român urări de noi succese în dez
voltarea sa economică.

In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, fiind reafir
mată dorința de a le dezvolta în con
tinuare. în spiritul hotăririlor adop
tate de cei doi șefi de stat.

întrevederi româno -nicaraguane
MANAGUA 18 (Agerpres). — To

varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. ,al P.C.R.. conducătorul dele- 
gâțibi române* de’ partid și de stat la 
festivitățile organizate 
împlinirii unui an de la 
voluției din Nicaragua, 
cu comandantul Daniel 
avedra. membru al conducerii Fron
tului Sandinist de Eliberare 
nală (F.S.L.N.), membru ăl 
Guvernului de Reconstrucție 
nală din Nicaragua.

Cu acest prilej, din partea 
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, s-au transmis un călduros 
salut și urări de noi succese Frontu
lui Sandinist de Eliberare Națională. 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua.

Mulțumind pentru salutul șl urările 
transmise. Daniel Ortega Saavedra a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut frățesc din partea 
Frontului Sandinist de Eliberare Na-

cu prilejul 
victoria re- 
s-a întîlnit 
Ortega Sa-

Natio- 
Juntei 
Națio-

tovară-

țională. a Juntei Guvernului de Re
construcție Națională și a poporului 
nicaraguan. El â rugat, de asemenea, 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sincere mulțumiri pentru 
prezența delegației de partid și de 
stat a României la sărbătoarea na
țională a poporului nicaraguan — 
expresie a prieteniei și solidarității 
dintre P.C.R. și F.S.L.N.. " 
două guverne și popoare.

In cursul convorbirilor 
un larg schimb de păreri 
lațiilor de prietenie și 
stabilite intre F.S.L.N. și P.C.R.. intre 
guvernele român Și nicaraguan. pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale majore.

★
Tovarășul Ion Coman a 

asemenea. întrevederi cu 
Humberto Ortega Saavedra, 
al Direcțiunii Naționale a 
ministrul apăiării. Henry Ruiz Her
nandez. membru al Direcțiunii Na
ționale a F.S.L.N.. ministrul planifi
cării. și Carlos Nufiez, membru al 
Direcțiunii Naționale a F.S.L.N.

dintre cele

a avut loc 
asupra re- 
colaborare

avut, de 
tovarășii 
membru 
F.S.L.N..

Lovitură de stat militară în Bolivia
LA PAZ 18 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile Internatio
nale de presă, in Bolivia a avut loc 
o lovitură de stat militară, lnitlată 
de colonelul Francisco Monroy și că
pitanul Merino Rivero din garnizoa
na Trinidad, din estul țării. Inițiato
rii loviturii de stat militare au pre
luat controlul asupra palatului ..Que
mado", dift La Paz, arestînd pe 
președintele interimar. Lidia Gueiler. 
obligată să demisioneze, și pe mem
brii guvernului. La conducerea tării 
a fost instaurată o iuntă militară de 
guvernămînt (alcătuită din coman
danții șefi ai trupelor de uscat, ma
rinei și aviației), care l-a desemnat 
in funcția de șef al statului bolivian 
pe generalul de aviație Murillo.

Intr-o proclamație dată publicității

în capitala Bollviei se anunță anu
larea alegerilor prezidențiale și par
lamentare de la 29 iunie și a rezul
tatelor acestora, precum și dizolva
rea guvernului, acuzat ca nefiind re
prezentativ. ♦

Principalele forte politice din tară
— Unitatea Democratică și Populară 
(U.D.P.), Mișcarea Națională Revolu
ționară (M.N.R.). Partidul Socialist
— U.N.O. (P.S.-l). precum si puter
nica Centrală Muncitorească Bo
liviana (C.O.B.) și Comitetul Na
țional pentru Apărarea 
tie! (C.O.N.A.D.E.) — au 
lovitura de stat militară 
la „mobilizare generală" 
in apărarea și continuarea procesu
lui de democratizare a vieții politice 
interne.

Democra- 
con damnat 
si cheamă 
populația

“I
agențiile de presa i

e scurt I
r

CONGRESUL MONDIAL DE GEOLOGIE de la Paris si-a închis lucră
rile. Timp de 11 zile, cei peste 5 000 de participanți, reprezentind majori
tatea statelor lumii, inclusiv România, au examinat probleme privind dez
voltarea cercetărilor geologice fundamentale in scopul asigurării materiilor 
prime minerale necesare omenirii, precum si probleme legate de rolul ce 
revine geologilor in protejarea mediului înconjurător. In ședința finală a 
rostit o alocuțiune președintele Franței. Valery Giscard d’Estaing. care a 
subliniat necesitatea organizării de o manieră „mai durabilă și mai justă* 
a schimbului de materii prime și produse de bază in cadrul unei noi 
ordini economice mondiale.

NAVA-ȘCOALA „MIRCEA" A EFECTUAT O ESCALĂ ÎN PORTUL 
FRANCEZ TOULON. Continuindu-și marșul de instrucție in Marea Medi- 
terană, între 15 și 17 iulie, nava-școală „Mircea" a efectuat o escală în 
Portul Toulon. Comandantul marșului a făcut vizite protocolare oficialită
ților orașului, iar membrii echipajului au fost oaspeții Institutului francez 
de instrucție navală. Nava „Mircea" a fost vizitată de primarul orașului, 

portului și de numeroși cetățeni aide prefectul marinei, de comandantul 
Toulonului.

UN ACORD ÎNTRE GUVERNELE 
ROMAN ȘI TANZANIAN PRI
VIND TRANSPORTURILE AERIE- 
«NE CIVILE a fost semnat la Dar 
Es Salaam. Acordul stabilește ca
drul juridic ai colaborării și coope
rării rom&no-tanzaniene in acest 
domeniu.

PENTRU O PREGĂTIRE TEMEI
NICA A REUNIUNII DE LA MA
DRID. Importanta pe care o capătă 
viitoarea reuniune de la Madrid a 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare în Europa, intr-un mo
ment tn care se constată o agravare 
a situației politice si economice in 
lume, a fost subliniată, la Belgrad, 
in cadrul 
Vrhovet. 
afacerile 
goslavia, 
scher. vicecancelar ... ______ ___
externe al R.F. Germania. Cei doi 
miniștri au relevat, in context, că 
reuniunea de la Madrid trebuie să 
se desfășoare Intr-o atmosferă con
structivă. fiind necesare eforturi 
sporite in direcția 
angajării militare 
lume.

convorbirilor dintre Iosip 
secretar 
externe 
și Hans

Învestitură.

i

federal pentru 
al R.S.F. Iu- 
Dietrich Gen- 
si ministru de

promovării dez- 
în Europa si în

| obținut oficial învestitura
George Bush a 

i Partidu-

lui Republican din S.U.A. pentru a 
candida la funcția de vicepreședinte 
al Statelor Unite la alegerile din 
toamna acestui an, s-a anunțat la 
Detroit, unde s-a desfășurat Con
venția națională a partidului.

PREȘEDINTELE EGIPTULUI, 
ANWAR EL SADAT, L-A INVITAT 
PE ȘEFUL STATULUI ISRAE- 
LIAN, YITZHAK NAVON, să 
facă o vizită la Cairo, la sfîrșitul 
acestei luni — a anunțat postul de 
radio Israel.

NOUL PREȘEDINTE AL BOTS- 
WANEI. Adunarea Națională a Re
publicii Botswana. Întrunită 
sesiune extraordinară, l-a ales, vi
neri, președinte al republicii_
Quett Masire. președintele Partidu
lui Democratic, de guvernămînt

in
ne

GREVA METALURGIȘTILOR 
ITALIENI. Peste un milion și ju
mătate de muncitori italieni din sec
torul industriei metalurgice au de
clarat, joi, o grevă generală de 
două ore în semn de protest față 
de intenția firmei „Fiat“ de a con
cedia 15 000 de oameni ai muncii, 
precum și față de amenințările de 
punere în stare de șomaj tehnic 
a lucrătorilor din numeroase între
prinderi din acest sector.
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15 ANI DE PUTERNICĂ AFIRMARE 
A POLITICII EXTERNE ROMÂNEȘTI 

ROMÂNIA CEAUȘESCU
MĂRTURII ALE ÎNALTEI PREȚUIRI PE TOATE MERIDIANELE GLOBULUI

V 

Din bilanțul unei prodigioase activități
in slujba păcii și progresului omenirii

mare decît în urmă cu 15 ani

Nicolae

Desen de Gheorghe CALARAȘU

cu circa 140 de state, 
bază de acorduri, față

DEZVOLTAREA LEGĂTURILOR INTERNAȚIONALE

România întreține în prezent:
• RELAȚII DIPLOMATICE cu 137 de state, față 

de numai 68 state în 1965
• RELAȚII ECONOMICE cu 143 de țări de pe 

toate continentele, față de 98 țări în 1965, 
volumul total al COMERȚULUI EXTERIOR fiind 
de 8 ori mai

WAS,/

• RELAȚII CULTURALE 
dintre care cu 100 pe 
de 24 în 1965

• AMPLE RELAȚII DE SOLIDARITATE. Partidul 
Comunist Român întreține și dezvoltă relații 
de prietenie, colaborare și solidaritate cu 90 de 
partide comuniste și muncitorești, cu 23 de 
partide socialiste și social-democrate, cu 74 
de partide de guvernămînt și alte organi
zații politice progresiste din țările în curs 
de dezvoltare, precum și cu mișcări de 
eliberare, cu alte formații politice din nu
meroase țări ale lumii.

CONTACTE RODNICE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins 

în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea 
159 de vizite în 71 de țări ale lumii.

în aceeași perioadă au vizitat România 
și au avut convorbiri cu tovarășul 
Ceaușescu șefi de stat și de guvern din 64 de 
țări, numărul total al acestor vizite ridicîndu-se 
la 138.

DOCUMENTE DE PROFUNDĂ SEMNIFICAȚIE 
BILATERALĂ Șl INTERNAȚIONALĂ

Cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt au 
fost semnate: 19 TRATATE DE PRIETENIE Șl 
COOPERARE; 36 DECLARAȚII SOLEMNE CO
MUNE ; 33 DECLARAȚII COMUNE cu 25 de țări.

LARG INTERES PENTRU OPERA TEORETICĂ 

Șl PRACTICĂ A PREȘEDINTELUI ROMĂNIEI 
în diferite țări din Europa, Asia, Africa și 

America au apărut 80 de volume în 19 limbi, 
cuprinzînd texte alese din scrierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sau dedicate personalității 
sale.

Noi, comuniștii spanioli, vă considerăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca unul din conducătorii cei mai respectați ai mișcării 
muncitorești și comuniste internaționale, care se distinge prin capaci
tatea sa creatoare, prin inițiativa și fermitatea sa în aplicarea și dez
voltarea ideilor marxist-leniniste.

SANTIAGO CARRILLO

Simpatie si admirație 
din partea popoarelor intregii lomi

•

Eroicul popor român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, strîns unit și lupți nd cu 
tenacitate pentru prosperitatea țârii, a obținut, intr-o perioadâ istorică 
relativ scurtâ, succese importante pe toate fronturile construcției 
socialiste, luptâ împotriva imperialismului, colonialismului și politicii de 
forță, sprijină lupta dreaptă a tuturor popoarelor și națiunilor asuprite, 
bucurîndu-se astfel de o largă simpatie și admirație din partea popoa
relor întregii lumi.

HUA GUOFENG

4

In 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 in întreaga comunitate internațională, ceea 
ce este remarcabil. El s-a dedicat conceptului potrivit căruia o națiune 
trebuie să fie suverană, integritatea sa teritorială trebuie să fie apărată, 
poporul său trebuie să fie independent.

■'

■

i

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

YASSER ARAFAT


