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CINSTIRE REPUBLICII
Zi istorică în istoria patriei, 30 Decembrie se 

înscrie în conștiința poporului român ca 
data împlinirii unui vis îndelung: instau

rarea puterii depline a poporului, devenit stăpîn 
pe soarta sa, singurul în drept a hotărî, de sine 
stătător, asupra dezvoltării sole. A răsărit, pen
tru a nu se stinge niciodată, steaua înaltă, mereu 
scânteietoare, a Republicii Române, steaua de
mocrației, a păcii și socialismului.

Potrivit voinței poporului român, de 34 de ani 
partidul comuniștilor conduce destinele Repu
blicii pe drumul noii «orinduiri. A fost și este un 
drum de-a lungul căruia am înregistrat biruințe 
cit în veacuri de-a rîndul ; a fost și este un 
drum suitor, dar pe care - așa cum nu o dată 
ne-a spus partidul nostru - am avut de întîmpi- 
nat și piedici, și greutăți. La urma urmelor, este 
un drum săpat în stincile de granit ale Istoriei, 
în aerul tare ol înălțimilor viitorului ce se trans
formă în prezent, drum ce trece prin locuri unde 
voința și tăria unui popor întreg se mobilizează 
la intregul lor potențial.

Cinstim, în această zi de sărbătoare, înainte 
de orice, pe stegarul nostru neînfricat, strategul 
și conducătorul nostru neobosit, conștiința de 
sine a națiunii, Partidul Comunist Român, pe 
secretarul său general, cel mai iubit fiu al po
porului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
conștiința că în rolul conducător exercitat de 
partid se află temelia cea mai sigură, chezășia 
supremă o binelui și fericirii poporului ; că în 
partidul nostru comunist, în secretarul său ge
neral avem garanția cea mai sigură a mersu
lui nostru neabătut înainte pe drumul socialis
mului multilateral dezvoltat, pe drumul comunis
mului, al independenței și suveranității patriei.

Cinstim, in această zi, munca avîntată a po
porului, a muncitorilor, țăranilor șl intelectuali
lor, închinată creșterii avuției materiale și spi
rituale a țării, cuceririi de noi înălțimi pe calea 
progresului și civilizației socialiste, li cinstim pe 
aceia dintre noi care dovedesc cel mai mult res
ponsabilitate civică, abnegație și competență,^ 
hărnicie, care sînt animați in cel mai inalt grad

de spiritul de ordine și disciplină muncitorească, 
in slujba creșterii bunăstării poporului.

Cinstim, in această zi, torța înaltă a spiritu
lui revoluționar, permanență a vieții economice 
și social-politice a națiunii române socialiste. La 
chemările înflăcărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întregul partid, întregul popor se 
mobilizează pentru a aduce noul în toate sec
toarele vieții, pentru a face din fiecare unitate 
un avanpost în lupta pentru o nouă calitate, pen
tru întronarea pe deplin a normelor eticii și echi
tății socialiste, a principiilor comuniste de mun
că și de viață, ale autoconducerii muncitorești, 
pentru triumful umanismului revoluționar.

Cinstim, în această zi, voința și acțiunea puse 
în slujba păcii pe care un popor întreg, greu 
încercat de vitregiile istoriei, poporul român, le 
dovedește cu înflăcărare și în aceste zile. Ma
rile marșuri pentru pace, adunările de pe tot 
cuprinsul țării, zecile și sutele de mii de luări 
de poziție constituie o nouă și înaltă confir
mare a vocației pașnice a Republicii Socialiste 
România, cu hotărire manifestată de strălucitele 
inițiative de pace și dezarmare ale președinte
lui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Și cinstim, în această zi, pe acela care este 
însăși țara, însăși istoria, Poporul Român. Harnic- 
și talentat, pașnic, apărător neabătut al drep
tului' popoarelor de a fi ele insele, de a dis
pune de soarta lor fără nici un amestec din 
afară, el este, în lumea contemporană, un re
per statornic pentru toți cei care pun mai pre
sus de orice respectul fața de om', față de via
ța lui, de devenirea sa. Prin munca noastră 
schimbăm din temelii o lume ; edificăm pe pă- 
mîntul strămoșilor o lume nouă - prin munco 
noastră, prin voința noastră, prin dorința neabă
tută de a sluji pacea, libertateo, bunăstarea. 
Așa cum ne-a învățat și ne învață partidul nos
tru revoluționar.

lată sentimentele cu care intrăm in cel de-al 
35-!ea an de existență al iubiței noastre patrii - 
Republica Socialistă România,

TARĂ A PĂCII
1

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 
Generalul Kenan Evreii, șef de stat al Republicii Turcia, 

va efectua o vizită de stat în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae Socialiste România, generalul Kenan va efectua o Vizită de stat în România 

Ceaușescu. președintele Republicii Evren, șef de stat al Republicii Turcia. in perioada 14—18 ianuarie 1982.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Japoniei

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe Yuzuru Murakami, amba

sadorul Japoniei la București, in vi
zită de rămas Jwn, in legătură cu în
cheierea misiunii acestuia în tara 
noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Decembrie cu tîmple argintate
Ca timplele bărbaților-bărbați, 
Republicana-ți aură-i răsplata 
Visării lungi, de veacuri, din Carpați.

Cu tulnicele sufletului pline 
de pofta ce-am poftit de-a fi stăpini 
Cărăriie-mplinirii invățat-am 
Cu naltă demnitate de români.

Tot ce-a fost lancu, tot ce-a fost Bălcescu 
Și Ștefan ți Viteazul tot ce-au fost, 
In anotimpurile multe ale vremii 
l-am ocrotit, să-i fie țârii rost.

Știu bine toate plaiurile țării 
Ce-a fost in noi suiț și luptă dreaptă, 
Și înțelegem rosturile virstei 
Și timpul împlinirilor prin faptă.

Că timp al faptei este vîrsta țârii 
Republicană zi sărbătorind 
Cu laurii de pace și de muncă 
Pe tîmplele-i bărbate, de argint.

'.7 ,
De-aceea, lăudată fie-i pacea 
Prin lauda de muncă și de cinste 
Cu care stau de veghe pentru liniști 
Bărbații României socialiste.

Teofil BALAJ
■ *

Desen de : GH. CALARASU

Poporul, strips unit in jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceausescu,

tsi privește cu încredere
faptele

În cadrul acțiunilor determinate de strălucita inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a avut loc:

CONSTITUIREA COMITETULUI NATIONAL ROMAN 
„OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI PACEA" 

Tovarășa Elena Ceaușescu a fost aleasă președinte 
al Comitetului și Biroului Executiv al comitetului

Tn prezenta tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, marți s-a des
fășurat. la București, adunarea de 
constituire a Comitetului national- 
român „Oamenii de știință și pacea", 
la care au luat parte reprezentanți de 
seamă ai vieții științifice din întreaga

țară . academicieni, conducători de 
institute de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică, cadre didactice 
din invățămintul superior, cercetători, 
specialiști din unități productive —, 
oameni de cultură și artă.

Expresie a deplinei adeziuni a oa
menilor de știință din patria noastră 
la înalta concepție a secretarului- ge
neral al Partidului Comunist Roman.

președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, 
asupra problemelor păcii și securită
ții,, destinderii și cooperării in Europa 
și în. întreaga lume, făuririi unei lumi 
mai drepte și mai bune, fără arme 
și fără războaie, constituirea noului 
organism se înscrie în amplul și en-
(Continuare în pag. a V-a)

Luminoasa aniversare a Republicii 
prilejuiește oamenilor muncii din 
patria noastră — români, ma
ghiari, geimani și de alte na

ționalități — satisfacția evocării realiză
rilor obținute in intiiul an al celui de-al 
șaptelea cincinal — „Cincinalul cali
tății și eficienței". Lăsăm in urmă încă 
un an — 1981 — aureolat de numeroase 
succese ale muncii noastre pe. tărimul vie
ții materiale .și spirituale, indreptindu-ne 
cu încredere spre un altul — 1982 — 
încărcat de noi și cutezătoare proiecte. 
De cind poporul român își este uStăpin 
sie însuși" s-a impămintenit tradiția ca 
fiecare nou an să-l depășească pe prece
dentul. Bilanțurile stau mărturie că, de 
la un an la altul, am produs mai multe 
bunuri, am construit mai multe case, scoli 
și așezăminte social-culturale. In pas cu 
creșterea avuției naționale s-a aflat si 
viața noastră. în anul pe care il încheiem 
ne-am propus obiective noi. de o amploa
re fără precedent în istoria construcției 
noastre socialiste.

La ceasul bilanțului există puternice 
temeiuri de încredere și aprecieri poziti
vei într-o conjunctură mondială dominată 
de puternice manifestări de criză, de nu
meroase semne de întrebare. într-o peri
oadă in care multe țări ale lumii și-au 

. restrîns drastic activitatea productivă, 
concomitent cu creșterea vertiginoasă a 
inflației și șomajului, m tara noastră a 
sporit potențialul tehnic al întreprinderi
lor. realizîndu-se no! pași înainte pe calea 
lărgirii și modernizării forțelor de pro
ducție. s-a asigurat creșterea retribuției 
reale a muncitorilor și a veniturilor Teale 
ale țărănimii.

Deși am avut, și avem, de înfruntat o 
serie de efecte și consecințe ale crizei 
economice mondiale, a fost un an spornic 
— dar nu ușor. Determinantă pentru de
pășirea greutăților, pentru mobilizarea 
energiilor s-a dovedit unitatea de 
nezdruncinat dintre partid și popor, uni
tate expresiv evidențiată de înfiăcăratele 
manifestări pe care le-a prilejuit pe în
treg cuprinsul țării aniversarea a 60 de 
ani de la crearea partidului nostru comu
nist. modul exemplar în care oamenii 
muncii au răspuns la chemările și -îndem
nurile partidului.

Pentru întărirea și mai puternică a a- 
cestei unităti monolitice au avut o mare 
importantă multiplele acțiuni si măsuri 
inițiate în acest an în direcția perfecțio
nării mecanismului democrației noastre 
socialiste, pentru atragerea și mai pu
ternică a celor mai largi pături ale po
porului la conducerea directă, nemijlocită 
a tuturor treburilor obștești, la soluționa
rea celor mai înalte probleme de start. Ar 
fi suficient. în acest sens, să amintim ma

rile forumuri ale oamenilor muncii din 
industrie, ale țărănimii, multiplele con
sfătuiri de lucru cu specialiștii, tehnicienii. 
cadrele .de partid, dt și cu "lucrători din 
cele mai importante sectoare ale econo
miei.

Complexa activitate politică desfășurată 
de partid, în strinsă legătură cu poporul, 
și-a găsit o fericită împlinire si prin 
laborioasa muncă desfășurată de cel mal 
înalt for ai democrației noastre. Marea 
Adunare Națională, care a adoptat nu
meroase legi si programe de importantă 
coyîrșitoare pentru impulsionarea pro
gresului eeonomico-social al tării, pentru 
îmbunătățirea continuă a aprovizionării, 
în generai a condițiilor generale de trai, 
pentru stimularea creșterii producției , a- 
gricole și a livrărilor la fondul de- stat, 
pentru prosperitatea întregii națiuni.

La sfirsitul acestui an avem bucuria să 
regăsim în bilanțul general un bogat și 
consistent capitol de împliniri privind po
litica externă promovată de partidul și 
statui nostru. 1931 va rămîne înscris in 
memoria timpului ca o perioadă de pu
ternică manifestare a voinței de pace și 
colaborare a poporului român cu toate 
popoarele lumii. în cele mai inalte foruri 
internaționale. România și-a onorat exem
plar renumele de tară iubitoare1 de pace 
prin inițierea unor ample acțiuni in fa
voarea promovării idealurilor de pace, 
securitate si cooperare. Cind norii sumbri 
al războiului s-au adunat amenințători la 
orizont, glasul poporului român s-a făcut 
puternic auzit alături de celelalte popoare 
ale planetei — in mod deosebit prin stră
lucita inițiativă a președintelui Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in sprijinul 
dezarmării nucleare, lichidării imenselor 
arsesialp militare, excluderii războiului din 
viata societății.

Mai unită ca oricînd in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. națiunea noastră abor
dează. în cel de-al doilea an al cincina
lului și al 35-lea ăn al Republicii noi cote 
pe calea progresului, a muncii dirze. per
severente. disciplinate pentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al acestui cinci
nal — înscrierea României în rindul țări
lor cu nivel mediu de dezvoltare econo
mică.

Așa cum n-a precupețit nici un efort 
pentru a depăși moștenirea grea lăsată de 
vechiul regim — înapoiere ce se arăta Ia 
dimensiuni dramatice in urmă cu 34 de 
ani. la proclamarea Republicii — tot așa 
și de acum înainte ponorul nostru va 
munci eroic pentru a grăbi ziua de miine 
a multilateralei înfloriri a patriei, atit de 
cuprinzător și limpede infățisată in docu
mentele Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Cuvintarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă 

mulțumesc pentru alegerea mea ca 
președinte al Comitetului național 
român „Oamenii de știință și 
pacea" și să-mi exprim convin
gerea că înființarea acestui comi
tet se va înscrie ca un moment 
important în unirea eforturilor oa
menilor de știință din patria noas
tră în lupta pentru pace și dezar
mare, pentru o politică de înțele
gere și colaborare între națiuni !

Este cunoscut că. din inițiativa 
și la chemarea secretarului gene
ral al partidului și președintele 
Republicii, în țara noastră s-au 
desfășurat și continuă să se desfă
șoare largi acțiuni de masă, în ca
drul cărora cele mai diferite cate
gorii de oameni ai muncii, intre
gul nostru popor își afirmă cu 
energie hotărirea de a acționa, in 
strinsă conlucrare cu celelalte po
poare, cu forțele iubitoare de pace 
din întreaga lume, pentru a bara

calea războiului și încordării din 
viața internațională, pentru dezar
mare și pace în. Europa și în în
treaga lume. In contextul acestor 
acțiuni se înscrie și constituirea 
Comitetului național român „Oa
menii de știință și pacea", care va 
asigura un cadru larg și va im
pulsiona și mai puternic eforturile 
intelectualității din România pen
tru înfăptuirea politicii de pace și 
colaborare a partidului și statului 
nostru.

Totodată, constituirea Comitetu
lui național român este un răspuns 
la apelul Simpozionului internațio
nal „Oamenii de știință și pacea", 
desfășurat în luna septembrie la 
București, care a constituit un Co
mitet internațional de inițiativă și 
a chemat pe oamenii de știință de 
pretutindeni să inițieze ample ac
țiuni pentru apărarea păcii, pentru 
dezvăluirea marilor pericole pe 
care le prezintă cursa înarmărilor, 
in primul rînd a înarmărilor nu

cleare, pentru elaborarea de mă
suri concrete. în vederea preîntim- 
pinării pericolului unei catastrofe 
nucleare nimicitoare. Ne exprimăm 
convingerea că, în toate țările, oa
menii de știință vor trece la con
stituirea de comitete naționale, 
astfel ca, în 1982, să se pună ba
zele unei puternice mișcări de 
pace și să se înceapă pregătirea 
unui Congres mondial al oameni
lor de știință în sprijinul păcii —; 
așa cum s-a hotărît la simpozionul 
internațional de la București.

Consider că, in împrejurările ac
tuale — cind asistăm la o agravare 
a situației internaționale. Ia spo
rirea pericolelor la adresa păcii și 
independenței popoarelor, ca ur
mare a accentuării cursei înarmă
rilor, a înmulțirii focarelor de con
flicte și război — toți slujitorii 
științei, indiferent de domeniul in 
care își desfășoară activitatea, au
(Continuare in pag. a V-a)

TELEGRAMA ADRESATA DE CATRERARTICIPANȚII LA ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în 'lumina magistralului Mesaj pe care 1-ați adresat 

Simpozionului internațional „Oamenii de știintă și 
pacea", întrunit la București în zilele de 4 și 5 septem
brie 1981, răspunzind Apelului simpozionului, expri- 
mind dorința unanimă a tuturor oamenilor muncii din 
institutele centrale de cercetări și academiile de științe, 
a membrilor Academiei Republicii Socialiste România, 
a tuturor celor ce muncesc pe tărimul științei, tehno
logiei și culturii din patria noastră, s-a constituit 
astăzi, 29 decembrie 1981. Comitetul national român 
„Oamenii de știință și pacea".

Comitetul, a ales în unanimitate, în calitate de pre
ședinte. pe tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Comitetul își înscrie activitatea in lupta desfășurată 
de intregul nostru popor sub conducerea dumnea
voastră cutezătoare și clarvăzătoare, pentru înlăturarea 
definitivă a primejdiei războiului din viata omenirii.

pentru triumful cauzei păcii, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. în munca noastră ne vom călăuzi 
neabătut după înaltele principii ale concepției dum
neavoastră umaniste și revoluționare asupra căilor de 
soluționare pașnică a problemelor ce confruntă ome
nirea, vom urma cu hotărire îndemnul de a ne mo
biliza toate forțele pentru a face să triumfe 'rațiunea 
in politica statelor lumii, pentru ca știința să servească 
numai și numai binele, bunăstarea și fericirea oame
nilor, destinderea. înțelegerea și cooperarea intre 
națiuni suverane, libere să-și făurească destinul așa 
cum și-l doresc.

Propunindu-și acțiuni concrete, pe plan național și 
internațional, Comitetul „Oamenii de știintă și pacea" 
exprimă, în numele tuturor oamenilor de știintă 
romani, profunda îngrijorare față de intensificarea 
fără precedent a primejdiei de război din zilele noas
tre. protestul față de implicarea crescindă a științei in 
creșterea potențialului de distrugere al uriașelor acu-
(Continuare în pag. a V-a)
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ROMANȚISMUL REVOLUȚIONAR,

Ștafeta muncii, 
ștafetă care unește generațiile

Străbatem cei zece kilometri ai Șan
tierului național al tineretului. Zona de 
creastă, cea mai „Înverșunată" de pe tra
seul tot mai conturat al Canalului Du- 
năre-Marea Neagră. Ca să atingă aici cota 
finală a Viitoarei albii, constructorii au 
de străpuns, de săpat, de consolidat un 
veritabil canion, pină la adincimi de zeci 
de, metri ; au de înfruntat geologia cînd 
aspră, cind vicleană a straturilor de loess, 
cretă și argilă roșie traversate de impre
vizibilele ape freatice. Un uriaș cimp de 
luptă, in trepte, forfotind nu de oameni, 
ci impînzit de un arsenal modern de con
strucție din care se detașează autobascu
lantele și excavatoarele de mare capaci
tate. •

— Știți ce Mim văzut deloc aici la 
voi 7 ii spun lui Nicolae Ivanov, coman
dantul șantierului național al tineretului, 
la popasul pe care 11 facem la km 48. 
N-am văzut băieți 1a lopată, la tîi-năcop. 
Nici n-ai zice că e un șantier al tine
retului...

Mă privește intrigat, dar. observindu-mi 
zimbetul, 1 se lumineaStă privirile de sub 
cascheta sferică, albă de constructor.

— „Cu timăcopul șl lopata / Vom da 
șantierul gata"... la asta- vă gindiți. nu 7 
La ritmurile, la cintecele generației 
„hei-rup“-ului. Lopeți? Mai avem și noi 
pe aici, dar le folosim la taluzâri. la îpv 

. t ierbări, la tot felul de lucrări auxiliare. 
Cum să facem canalul cu sapa 7 Uite, in 
schimb, excavatorul de colo : dintr-o miș
care umple o autobasculantă DAC de 100 
de tone ! Se compară cu ce era la Bum- 
bești, la Salva, la AgiTita 7

— De unde știi cum era acolo 7 Nu te 
supăra, dar pe vremea Bumbeștilor cred 
că abia apăreai pe lume.

— Cum să nu știu ? Astă-primăvară, de 
pildă, a venit să lucreze cot la cot cu nod 
o brigadă de veterani ai primelor mari 
șantiere naționale ale tineretului. Briga
da „Mureș". Specialiști, oameni cu mund 
de răspundere, mulți eu părul alb. pu
teau să ne fie părinți sau chiar bunici. 
Fuseseră in tinerețe la Bumbești, la Sal
va. rămăseseră peste ani prieteni șt au 
hotărit spontan ca o parte din concediul 
lor de odihnă să și-l petreacă muncind 
voluntar aici. Ce să spun, au fost ex
traordinari ! Tn două săptămini au rea
lizat un kilometru de protecție mal, ceea 
ce a constituit o pildă pentru toți. Mat 
important debit orice a fost însă influ-- 
enta lor morală, politică asupra tinerilor 
brigadieri, care erau numai ochi și 
urechi.

— De ce 7 Ce-i interesa 7
— Totul. Cum se muncea și cum se 

trăia ix! acele șantiere intrate acum in 
legendă, entuziasmul lucid cu care a răs
puns tineretul chemării partidului de a 
înălța o țară nouă de sub ruinele războiu
lui, cum s-au călit „prin vint, prin oloi 
și furtuni" generații de tineri comuniști, 
cum S-au transmis peste ani și se îmbo
gățesc astăzi eroicele tradiții ale tinere
ții revoluționare. Firește, spuneau vete
ranii. totul arată acum altfel decit -pe 
vremea cind ne-am făcut noi ucenicia 
profesională șl revoluționară : obiective 
de altă anvergură, alte condiții, altă teh
nică — un singur lucru esențial, sădit de 
partidul nostru comunist, a rămas același 
in inimile tinere de orice virstă : avintul, 
dăruirea. romantismul revoluționar.

— Cum ăi defini acest romantism al ti
neretului de astăzi 1

— AS prefera sa răspund CU un fapt

Frumusețea unui simțămînt 
ca o fragedă mătase de steag

„Trăim in miezul unui ev aprins 
Și-i dăm a-nsuflețirii noastre vamă“. 
Cu acest crez-manifest-angajament pe 

buze, rostit de Nicolae Lablș. a intrat in 
Viață generația anilor de început ai edi
ficării noii societăți. Ca și generațiile de 
după, continuu luminat», in devenirea și 
afirmarea lor. de Înalta flacără a Idealu
lui comunist. L-am invitat pe Gheorghe 
Tomozei, a cărui poezie s-a scris la ace
eași flacără, să măsoare spațiul de suflet 
*1 trăirii ,jn miezul unul ev aprins" :

,.Rom„.-iț! ■■mul revoluționar e o stare de 
spirit de care nu ne putem lipsi, un

subtil combustibil de propulsie cu virtuți 
încercate și un sumum al aspirațiilor 
noastre proteice. Romantism, deci fapte 
Umane cărora nu le lipsește capacitatea
de a înfrunta, temerar, opreliști și ele fi
rești intr-un ambițios parcurs istoric, așa 
cum firească e dimensiunea ce «e adaugă 
oricărui pas cu Care ne apropiem de vii
tor și anume visul, visarea. Romantism, 
deci fragedă mătase de steag, tinerețe a 
gestului. Romantism : culoare și ritm. Șl 
revoluționar fiindcă lucrarea lucidă a 
obștii țintește o prefacere a lumii, a 
ideilor, sentimentelor ce mișcă roțile 
timpului tot așa cum urmărește desăvir- 
Șirea Intimă a fiecărui om. Revoluționar, 
deci asumarea responsabilă a unui pro
gram politic clarvăzător și dinamizator, 
heimpăcindu-ee cu demagogia și inerția 
rutinieră. Romantic-revoluționari au fost 
atît de multi fii ai României, incit s-ar

■ umple cu luminatele lor nume o întreagă 
istorie. Nu sintem altceva decît prelun- 

I gireă in contemporaneitate a aspirațiilor

de viață, nu cu o definiție de dicționar. 
Ne-am pomenit intr-o zi cu un grup de 
ziariști occidentali. Au cutreierat șantie
rul, au stat de vorbă cu numeroși briga
dieri, au pus în stilul lor o sumedenie 
de întrebări trăznite, iar la sfirșit mi-au 
zis : „Cu ce-i. atrageți aici pe. tineri 7 Cu 
cit ii plătiți că sînt. atît de atașați de 
șantier 7" Nu înțelegeau, nu reușeau să 
înțeleagă. chestia de optică socială, ce li 
îndemnase pe majoritatea, tineri dintre 
cei mai buni in meserie, apreciați. cu ros
turi temeinic alezate în uzinele. în loca
litățile de unde veniseră, să aleagă pio
nieratul. asprimile vieții de șantier. La 
fel, nu pricepeau ce îi făcea pe elevii șl 
studenții sosiți în practică să se angajeze 
cu atita ambiție în ritmurile întrecerii, 
să le placă o asemenea viață care ori
cum n u e ca la mama acasă, să regrete 
cind li se termină stagiul, să compună 
versuri avintate despre „magistrala al
bastră de mîine".

— Și au plecat lămuriți 7
— Le-am spus că acest „ceva" care 

scapă înțelegerii lor se cheamă la noi ro
mantism revoluționar. Firește că tinerii 
șl ciștigă. chiar mai bine decît in alte 
părți, dar nu banul explică angajamen
tul lor trup și suflet.. $1 am argumentat : 
este virata la care visezi lucruri mărețe. 
Iăr noi aici, pe cel mai Important șantier 
al țării, nutrim sentimentul, convingerea 
că putem visa șl realiza Intr-adevăr ceva 
măreț. Avem șansa că trăim intr-o socie
tate care ne dă posibtlitatca. mai mult, 
ne cheamă s-o facem. Pentru țarn de azi, 
pentru țara de mîine. Este insufle! itoarea 
chemare pe care președintele țării o 
adresează permanent întregului tineret. 
An de an. de Ia înființarea acestui șan
tier, tovarășul Nicolae Ceaușescu a Venit 
mereu în mijlocul nostru, făcindu-ne să 
simțim nu numai căldura sa părintească, 
ci și marea sa încredere în elanul revo
luționar al tinerei generații, in capacita
tea ei de a năzui cutezător și a construi 
trainic, de a birui fără șovăire orice 
greutăți. O încredere care iți dă aripi ! 
Prin tot drumul vieții sale, de la utecis- 
tul neînfricat din anii ilegalității la în
țeleptul, încercatul conducător al națiunii 
în lupta pentru „viitorul de aur" al 
României, secretarul general al partidului 
reprezintă pentru not o spun din adittciil 
inimii, cel mai strălucit exemplu de pa
siune și abnegație. îngemănat cu Veșnica 
tinerețe a romantismului revoluționar.

lor. Cu armele unlii -alt timp istoric le 
continuăm visarea și gravăm cu semnele 
romantismului revoluționar Întreaga zes
tre a faptelor noastre. Ftindcă desenul 
moral ai sufletului românesc e logic lo
godit cu acest nou remonîism. eu pre
ceptele lui ce par atinse de aripa poe
ziei.echiar atunci cind nu sînt rostite de 
poeți. Astfel, slujind realitatea cu supe
riorul meșteșug âl acestui romantism re
voluționar, vom ajunge »ă facem tangi
bile proiectele noastre, numai astfel vom 
învinge obstacole și descumpăniri de tot 
felul, consolidindu-ne propria vibrare 
lăuntrică cu liniile de forță ale încrederii 
în om și in legitimitatea aspirațiilor lui, 
de progres și de pace".

— Știți. am înttlnit eîte unii care soco
tesc că a trecut epoca romantismului re
voluționar. că e depășit... — mă adresez, 
în continuarea anchetei. tovarășului 
Gheorghe Cioeău. secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de calculatoare 
electronice.

— Cum depășit 7! Depășiți sînt cei ce 
pot gindi astfel., fără orizont, dispuși să 
contemple socialismul „la gura sobei", 
moleșiți de propria lor inerție, incapabili 
de avînt creator. De aceea, in calitatea mea 
de membru al unui partid revoluționar, 
m-au impresionat principialitatea. fermi
tatea cu care a combătut recent secretarul 
general al partidului nostru această stare 
de spirit anacronică. Romantismul revo
luționar nu, ține de o etapă a luptei, ci 
de permanența luptei. Cum ar putea fi 
construită șl desăvirșltă o societate revo
luționară, lumea mai bună și mai dreaptă 
pe care ne-am în.scris-o drept țel. fără 
spirit revoluționar ?

— Pe Ce argumente Vă sprijiniți 7
— Argumentele sînt chiar aici, in jurul 

nostru. Această platformă industriala a 
tehnicii de virf numită Pipera. Această 
ultramodernă Întreprindere de calcula
toare. Cine și-ar fi imaginat, nu mai de
parte decît acum 10—15 ani. că românii 
vor produce și vor putea ieși pe piață 
cu automatică și electronică 7 înfăptuirea 
acestui vis de nevisat, în condiții nespus 
de dificile, ca atitea alte cutezătoare pro
iecte înscrise in programul partidului, a 
presupus și presupune dirzenie. abnega
ție. romantism revoluționar. Cum altfel 7 
Fiindcă numai acest accelerator de ener
gii care se cheamă romantism revoluțio
nar întreține starea de autodepășire in
dispensabilă trecerii la o nouă calitate a 
muncii. Si. implicit, indispensabilă trecerii 
noastre îft stadiul superior de țară cu dez
voltare medie.

— Argumentele pe care le-ați oferit 
sînt de ordin politic și economic. Dar cele 
umane 7

— Argumentele umane sint și ele. și e 
firesc să fie, tot politice. Uite, bunăoară, 
unul care ține de psihologia succesului. 
Anul acesta, calculatorul nostru ,.Felix 
M 118“ a fost medaliat la Leipzig. Te-ai 
aștepta la automulțumire, dar nu ! Oa
menii, aceiași care în urmă cu puțini, ani 
abia descifrau tainele electronicii, majo
ritatea foarte tineri, s-au deprins acum 
să-și compare produsele numai cu ceea 
ce este „Virf" in lume. Dealtfel, in șe
dințele noastre de partid, unde se dezbate 
frecvent strategia cdmpetlțr^ității, există 
o vorbă „Să fim și noi in stare ! Ce. 
ăia sint mai destepți, au alte capete pe 
umeri ?“ Eu cred că astăzi la noi. iar etnd 
zic „la noi" mă gîndesc Ia toată tara 
românească, romantismul revoluționar se 
confundă cu patriotismul revoluționar.

Pe cînd subliniez în carnet această 
idee, pentru adevărul ei simplu și frumos, 
apare un cap pe ușă. Secretarul face un 
semn cu mina.

— Cocora dragă, dacă n-ai ceva mai 
urgent, ia te rog loc aici și explică-i to
varășului de la „Scinteia" cum ați făcut 
voi „Coral“-ul. Dar știi ce. fără falsă mo
destie, că altfel mai bine încerc eu...

Povestea auzită de la inginerul Bogdan 
Cocora (29 de ani. mustață, blugi) este, 
bineînțeles, povestea unui calculator. Is
torisită sobru, inginerește. Dar mie-mi 
pare că, înainte de orice, este povestea 
unui vis. Visul eiforva Studenți de la 
Facultatea de electronică, conduși de asis
tentul lor. nu cu mult mai în virstă decit 
ei, de a concepe și construi un calculator. 
Cu idei și forțe proprii. Pressen-tat la o ex
poziție a creației tehnieo-științifice studen
țești. 'el a atrag atenția ochiului atît de 
receptiv la nou al * tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care a recomandat specialiști
lor posibilitatea de a-I perfecționa și in
troduce în fabricație. „Vă imaginați en
tuziasmul nostru 7 Abia terminasem fa
cultatea și ni se dădea o șansă extraordi
nară, șansa de a ne realiza visul !“ Au

Timpul și anotimpurile 
performanței

„Nu ne căutați pe hartă, n-o să ne gă
siți. Sintem un sat mic, pierdut parca in 
oceanul Bărăganului lalomițean. Dar ’ un 
sat mic cu ambiții mari. Cind m-au ales 
oamenii președinte, acum vreo zece ani, 

, le-am pus problema cum am putea ieși 
noi din anonimat. O echipă de fotbal ce
lebră n-am ti reușit să înjghebăm — și 
atunci ce ne-am zis 7 Hai să realizăm 
niște producții agricole care să ne ducă 
vestea". Așa, cu o notă de umor ce-i stă 
bine acestui bărbat inteligent și energic, 
obișnuiește președintele C.A.P. din Smirna 
să răspundă la întrebarea ce i se pune 
adesea : „Cum de ați reușit să vă săltați 
în rindul celor mai puternice cooperative 
agricole ale țării 7“

— Rețeta e „tare", tovarășe Vasile Ber
berei. O notez șj pentru alții. Dar nu prea 
văd cum răspunde la ancheta noastră.

— O să vedeți că răspunde. La noi, 
multă vreme, se scoteau 2 000 de bile la 
griu și vreo 3 000. lă porumb. Atît. De în
țeles că la nivelul ăsta nu făceam nici, 
zootehnie ca lurhea, .averea obșteășcâ ba
tea pasul pe loc. iar oamenii oiștigau pe 
jumătate cit vecinii noștri care ne salutau 
din mers la toate producțiile. Partea șl 
mai proastă era că se înrădăcinase o men
talitate a resemnării, chipurile „de unde 
9â scoatem mal mult dacă atita ne dă pă- 
mîntul 7“ Cum să fii de acord cu plafo
narea 7 Și atunci, după ce am chibzuit pe 
toate fetele in noul consiliu de conducere) 
eram o echipă tânără și ambițioasă (...la 
lei fi astăzi : la cei 37 de ani ai săi. Ber
berei este, sper să nu aresesc. cel mai 
tinăr Erou al Muncii Socialiste din agri
cultură — n. a.), le-am propus oamenilor, 
in adunarea generală, să ridicăm ștacheta: 
5 000 kg porumb la hectar, tn condițiile 
noastre de teren, neirigat, părea un sim
plu vis. o utopie. Dar am izbutit. Apoi, in 
următorii ani. am ridicat mereu mai sus 
ștacheta. La toate producțiile. Si ca să nu 
ne creadă cititorii doar pe cuvint. să luăm 
situația acestui ah. cind am realizat urmă
toarele producții medii la heptar: 0 031 kg 
la griu, 3 400 kg la tloarea-soarelui, 
9,005 kg la porumb. Vacile ne-au dat cite 
4 000 litri de lapte, iar oile cite 10 kg lină.

— Și ce concluzie ați desprins din urcu
șul parcurs ?

Una esențială : să nu te mulțumești 
cu rezultatele din trecut, chiar dacă ai pri
mit cind Va pentru ele. cum ni s-a intim- 
plat nouă adesea, decorații și diplome. Ci 
să-ți ridici mereu nivelul pretențiilor fată 
de tine însuți. Vorbim ele revoluția agrară. 
Păi tocmai asta-i marea el forță, pe care 
a subliniază mereu secretarul general al 
partidului : posibilitatea de autodepășire 
de la un an la altul, capacitatea țărănimii 
noastre de a învăța să facă o agricultură 
modernă, științifică, de inaltă productivi
tate. Dacă nu năzuiești mereu la mai mult, 
la mai bine, dacii nu ești „romantic", nu 
te poți numi nici revoluționar. După mine, 
indiferent de domeniu, adevăratul revolu
ționar este omul care aspiră la perfor
manță. Și nu in vorbe : omul care luptă, 
cu prețul oricăror eforturi, pentru a o ob
ține.

— Cum ați început să,., visați 7
— Stai să ne înțelegem. Noi nu ne-am 

pus sa visăm. Noi ne-am pus pe treabă. 
Am inceput-o cu organizarea. Cu ordinea 
și disciplina, că aici era necazul. Nu poți 
să faci performantă dacă o ții lanț Cu sfin
ții, cu botezurile, cu cumetriile... dă-mi, 
doamne, prilej să nu mă duc la muncă. 
Am întărit formațiile de lucru, am pus 
in fruntea lor oameni tineri, dinamici, am
bițioși. Piinea e a tuturor, deci cu toții la 
treabă — oriunde și oricînd e nevoie, căci

Oameni pentru care imposibilul 
n u există

— Faceți parte dintr-o generație care își 
împărțea timpul, zilele și nopțile, intre 
tratatele științifice și teancurile de „Scin
teia tineretului" difuzate oe stradă, intre 
laboratoarele de electronică si șantierele 
de muncă voluntară, O generație hrănită 

urmat s&ptăminl șl luni de muncă fre
netică, perfecționări, testări, cite 14 ore 
pe zi, cu șandvișul pe bancul de lucru. 
Cind prototipul a fost omologat, proaspe
ții ingineri au fost angajați să pună in 
producție „Coral“-ul lor, la tînăra Între
prindere de calculatoare ; iar fostul men
tor. Dan Tonceanu, . creierul și sufletul 
acestui echipaj romantic, și-a părăsit pos
tul de asistent la Politehnică pentru a 
trece la timona celui mai nou atelier din 
uzină, special înființat. ..Cam asta e... Ce 
v-ar mai interesa 7“ iși încheie Cocora 
relatarea sobră, exactă.

— O întrebare în afara calculatorului : 
ce reprezintă pentru un specialist roman
tismul revoluționar 7

— Mi-e mai ușor să spun ce nu repre
zintă. Să-și închipuie postul drept, un 
hamac pe viață, la umbra hîrtiilor. uitînd 
meseria de pe o zi pe alta dar „speciali- 
zîndu-se“ in blocarea ideilor și inițiative
lor celor ce nu-i agrează acest stil de 
viață. Eu unul, mă credeți sau nu. aș 
lucra și pe gratis in uzina asta !

Rămași singuri, il intreb pe secretarul 
de partid :

— N-a exagerat Cocora cu... dezinte
resul 7

— Dacă o luăm strict in litera conta
bilă. firește. Dar in spirit, în spiritul ce-i 
animă pe acești tineri, elan, dăruire, pa
triotism — categoric nu. îi văd adesea 
râminînd mult după program, pină seara 
tirziu, în fața osciloscowpelor : nu le-0 
cere nimeni decît propria lor conștiință. 
Conștiința calității, a perfectibilității. Dar 
parcă noi, generația noastră ne drămuiam 
orele, putarțle? E drept, ei trăiesc altfel 
decît noi. debutează în uzine moderne, in 
alte ritmuri decit ale „hei-ru-p"-ului. nu 
printre nțolozuri și schele, iși cumpără 
casdtofoarțe și umblă in blugi, bă. unii își 
mai lasă și barbă, dar cînd ii observ 
muncind și glndind. dăruiți muncii și me
nirii lor. e drept mai la rece, mai puțin 
expansivi, dar mai lucizi, cu un spirit 
critic mai dezvoltat. >dar fără să. se cruțe 
nici pe ei înșiși, mă întreb : sint oare ei 
mai puțin romantici decit poi 7 Nu. n-aș 
crede...

piinea nu se face cu program de institu
ție.. Rușine nu e să muncești pe cimp sau 
Ia grajd, rușine e să nu oui. mina pe lo
pată sau pe greblă pe „motivul" că ai fi 
nu știu ce seRilet sau nevasta lui cutărică. 
Nu e normal ca linul să transpire ce com
bină. tar tu, fiindcă te crezi „cineva", să 
stai la birou cu un Pepsi rece în fată șt să 
numeri cit a recoltat ăla. .

— Am auzit că sîntefi foarte exigent. 
Oamenii vă iubesc 7

— Nu știu dacă mă iubesc, principalul 
însă e că mă urmează; Satul românesc, 
modem și prosper, așa cum il visăm cu 
toții, spre care ne cheamă noua revoluție 
agrară, are nevoie de o muncă organizată 
ca la uzină, de o disciplină de fier, de ști
ință. dinamism și. multă dragoste de pă- 

mint. Notați că asta v*o  spune un fiu de 
țărani. Născut, crescut in Smirna și. reîn
tors aici, la cerere, după absolvirea agro
nomiei. în facultate înveți să deschizi car
tea. dar de citit, ca să zic așa, o citești cu 
adevărat doar în producție, pe ogor, odată 
cu fiecare nouă recoltă. Noi avem șase 
specialiști in cooperativă și nici unul nu 
face naveta : sînt trup și suflet ai satului. 
Acum, tot mai multi tineri încep să se 
reîntoarcă acasă, cu gindul la ceea ce 
Smirna de azi, care a ajuns la o avere ob
ștească de o sută de milioane, e in mă
sură să le ofere : condiția de „țăran în sa
lopetă", stâpin pe meserii moderne (să ve
deți mecanizarea noastră de pe platforma 
zootehnică sau dih complexul avicol), cîș- 
tig bun la muncă pe măsură (84 de lei la 
norma convențională : in zootehnie se cîș- 
tigă și .4 001) pe lună), viață culturală, 
excursii în străinătate pentru cei cu rezul
tate record... Șl fiindcă discutăm despre 
romantismul revoluționar, cred că în locul 
unor scrieri despre „satul veșnic" sau al 
unor facile comedii cinematografice, me
rită să li se dea acestor tinftri cărți și fil
me profunde, adevărate despre viata și 
problemele lor, uneori dificile și contradic
torii, opere capabile să le clarifice opțiu
nile, șă Ie stimuleze elanul, dăruirea, răs
punderea pentru viitorul satului românesc.

— Viitorul, cum se spune, începe azi. în 
ce vă privește, ridicați din nou ștacheta ?

—• V-am mai spus-o. pină nu de mult 
pentru noi 5 000 kg porumb la hectar părea 
un vis de neatins. Acum nu ni se pare de
loc imposibil să obținem 10 000. Sintem 
pe-aproape... Nu e Atît de greu să ajungi 
printre fruntași, mai greu e să te menții. 
Dar tocmai in asta stă frumusețea, dacă 
vreți, romantismul muncii : să te ții cu 
dinții de ideea performanței.

cu romantismul revoluției. Spuneți-mi, 
cum se formează șî cum se întreține aceas
tă stare de spirit ?

— Să vă spun sincer, nu sint de acord 
eu „preambulul" întrebării — mă amen
dează ing. Lavinia Niea, șefa secției de 

transmitere automată la distanță a infor
mației. din cadrul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică pentru 
automatizări (in vorbire curentă I.P.A.). 
Credeți, intr-adevăr, că generația noastră 
a avut monopolul, privilegiul de a se îi 
„hrănit ou romantism revoluționar" 7 
Toate generațiile au fost și sint crescute 
de partid în acest spirit. Ca să mă opresc 
doar la domeniul meu de activitate, dar 
faptele se pot extrapola, cercetarea știin
țifică a străbătut în viteză citeva generații 
tehnologice, de la tranzistoare cu germa- 
niu la cele cu siliciu, apoi la circuite in
tegrate, microprocesoare, iar acum echi
pamente tot mai larg integrate. Acest 
aparent „tehnicism" îi spune . ceva unui 
nespeeialist 7 Ei bine, în termeni mai 
„umaniști", asta a însemnat, in ulti
mul deceniu . și jumătate, lichidarea 
unor mari decalaje și sincronizarea noastră 
cu preocupările de ultimă oră pe plan 
mondial. Ceea ce ar fi fost cu neputință 
de realizat fără „voltajul" romantismului 
revoluționar — adică studiu indirjit. per
severență, temeritate, dezvoltarea creati
vității. Partidul ne-a format și ne for
mează, indiferent de generație, în acest 
spirit ; nouă nu ni se „permite" să cute
zăm, nouă ni se impune. Ca o îndatorire 
patriotică și revoluționară a oamenilor de 
știință, subliniată și in expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la ultima 
plenară a partidului.

— Acesta e climatul general, obiectiv 
care stimulează. Dar factorii de „microcli
mat" ?

— Vă referiți desigur la condițiile ofe
rite cercetătorului, la atmosfera prielnică 
să-și poată desfășura Cit mai larg aripile 

pasiunii, imaginației, ale creativității. Une
ori însă, problema e privită unilateral. 
Sint intr-adevăr cazuri, și ele ai' trebui 
aspru denunțate, cind cutare idee este sto
pată, strivită sub referate birocratice, tă
ind orice avînt ; sau omul nu este pus in 
situația de a demonstra intr-adevăr ce 
poate. Dar există, mai puțin discutată, și 
o altă fațetă : a comandamentului econo
mic, a finalității muncii de cercetare. Unii 
nu se pasionează decit de lucrurile „inte
resante", neglijind imperativul lucrului 
util, impus de practică. Știți, de pildă, că 
in realizarea unui echipament terminal in
teligent partea de concepție, ca buget de 
timp vorbesc, nu reprezintă mai mult de 
25 la sută 7 Restul este „transpirație" : 
așezarea produsului în proiect, realizarea 
sa fizică, omologarea, experimentarea la 
beneficiar etc. Dar toate acestea, chiar 
dacă pentru unii nu reprezintă „visul 
creației", sînt vitale : în domeniul nostru 
un produs îmbătrînește moral în maxi
mum doi ani. Altă cerință stringentă : să 
reducem importurile, să găsim soluții efi

Cu forțe mereu proaspete, 
spre piscurile înalte..

— Stimate tovarășe Ion Popa, mi-amin- 
tesc că v-am cunoscut încă de pe vremea 
cind lucrați in secția locomotive a uzinei 
„23 August". Astăzi, după multi ani, vă 
reintilnesc in calitatea de prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 2. Deși 
aveți o bogată experiență de activist, intii 
la tineret, apoi Ia partid, sinteți, ați rămas 
un om tinăr. Bănuiesc că romantismul 
revoluționar vă stă la inimă...

— Nu. Ia inimă, mai corect ar fi : in 
inimă. Mărturisesc ca am ascultat și apoi

am recitit cu mare emoție strălucita argu
mentație făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară, despre per
manenta actualitate a acestei trăsături 
esențiale din portretul moral al fiecărui 
comunist.

— Și ce idee ați reținut, în primul rind, 
pentru activitatea practică 7

— Ideea care, asemenea unui arc voltaic, 
iradiază din întreaga expunere a secreta
rului general : necesitatea întăririi spiri
tului revoluționar ca problemă-cheie a 
creșterii rolului conducător al partidului, 
chezășie a realizării noii calități în toate 
domeniile de activitate. Nu ne, putem în
gădui și nu putem. îngădui nici altora stări 
de automulțumire. de comoditate. Ni se 
cere tuturor, mai mult decit oricînd, pe 
măsura complexității obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea. dinamism, iniția
tivă, pasiune și răspundere .sporită în ur
mărirea și finalizarea obiectivelor pe care 
ni le-am propus. Tocmai de aceea roman
tismul. spiritul revoluționar trebuie con-> 
tinuu alimentate cu O cunoaștere temeinică 
a realității, cu o profundă înțelegere a noi
lor fenomene soțiale. cu., o cprnpetență spo- 
rită. Fără aceste calități, oricît elan ai avea, 
există riscul să cantonezi într-o munca „la

ciente, competitive pentru înlocuirea unor 
materiale și componente. Tocmai in lupta 
cu asemenea dificultăți se probează ro
mantismul revoluționar profund și de du
rată. M-ați întrebat cum se întreține. Vă 
răspund cum se dezvoltă : prin racordarea 
responsabilă, pasionată la exigențele so
cietății. prin îmbinarea elanului cu matu
ritatea, prin fuziunea dintre romantismul 
revoluționar și. dacă pot 6pUne astfel, rea
lismul revoluționar. *

...Din laboratorul cercetătorului, in ate
lierul scriitorului. Aceeași întrebare : cum 
se sădește, cum se cultivă această preți
oasă tinerețe de spirit 7 Interlocutor — 
Mircca Sântimbreanu :

— Integrarea la scara marilor idealuri 
ale națiunii nu se realizează intr-un tri
mestru și nici prin programe analitice sau 
sfătoșenii dirigențiaie. E vorba de a învăța 
înotul... inotînd. într-un șuvoi neostoit, 
imperativ de cerințe și determinări. Mun
ca, expresia concretă a valorii fiecăruia, 
fericirea, înțeleasă ca stare activă, voința 
de lungă bătaie, respectul celor din jur, 
cu acel gramaj necesar de aspririle izvo- 
rită din înseși legile luptei pentru mai 
bine, idealul, această perpetuă rampă de 
lansare a creației și deci a spiritului re
voluționar, ca să nu mai amintim com
plexa dialectică a raporturilor sociale — 
drepturi-indațoriri, libertate-disciplină etc. 
— iată atitea si atitea ecuații a căror 
corectă descifrare de către tineri nu e lip
sită, nu poate fi lipsită de confruntări, di
ficultăți și uneori chiai- de corigente. Școa
la nu reprezintă ziua de milne în sensul 
că cea de astăzi ar fi o haltă in care aș
teptăm sosirea unui tren miraculos. Școala, 
organizațiile de tineret sint chemate să 
insufle fiecărui tînăr legile fundamentala 
ale vieții noastre: conștiința cauzei revo
luționare, devotamentul nemărginit pentru 
cauza socialismului, elanul șl dlrzenia de 
a construi, ideea că rostul cel mai nobil 
al fiecăruia este subordonat telurilor co
mune.

— Am consemnat opinia dv. ca dascăl 
cu vechi state de serviciu. Dar în calita
te de autor și de editor ?„.

— Printre destul de numeroasele cărți- 
licurici, cartea romantic-revoluționară imi 
apare ca o tortă. Patetismul său este acela 
al combustiei. Cu acest preț ea își ciștigă 
dreptul de a încălzi și lumina, de a îm
boldi și demonstra. Ce 7 Aceea că imposi
bilul zace doar in visurile slăbănogilor, că 
fără sacrificiu orice vis nu este decit bo
varism. că singurul drum spre izbindă 
este acela al eroismului. Să fie aceasta o 
demonstrație de amor propriu 7 Sigur ! 
Aceea a orgoliului de a fi un om adevărat. 
Orgoliu legitim in mod absolut, dar si cel 
mai scump pjătit. Ne sperie uneori acești 
titani de voință, de patimă si risc 7 Da. și 
bine fac. Pentru că se pune întrebarea 
dacă mai de speriat nu esțe cealaltă va
riantă : a putrezirii, a abandonului, a miș
eilor daruri cotidiene cu care comoditatea , 
încearcă să ne mituiască. Căci eroul revo
luționar nu acceptă înfringerea Pe drum,
ci cel mult spre țintă. în misiune. Si mi
siunea lui adevărată este spre gloria pa
triei. în acest sens formula cărții roman- 
tic-revoluționara este profund eficace Si 
modelatoare. Este, cred, zodia sub care 
s-au ivit cele mai bune cărți ale acestor 
ani, dezvăluind tinărului, încă nesigur de 
sine, marea lui forță, frumusețea infinită 
și necesitatea idealului patriotic șl comu
nist, contextul lumii din care face parte. 
Este vorba aici, in afara oricăror specu
lații, de foamea organică a tineretului 
nostru pentru cele mai puternice și mai 
generoase substanțe nutritive ale inimii 
omenești.

general", de suprafață. Azi oamenii nu se 
mulțumesc cu simplul imbold,*  cu „hei- 
rup“-ul de odinioară,'bi asteapă de la’tine 
soluții concrete. Implicare efectivă Si afec
tivă.

— Cum acționează spiritul revoluționar 
împotriva automultumirii 7 Dați-mi un caz 
concret.

— Automulțumirea se înfățișează mai 
rar sub chipul rotund, afișat al suficientei. 
Dimpotrivă, insul atins de această boală 
vrea să lașe impresia că se zbate, că el ar 
face si ar drege... dar in fond nu mișcă 
nici un deget. In schimb se Văicărește, cui 
ștă să-l asculte, pe tema „fatalității'*  con
dițiilor obiective, se justifică... Așa stăteau 
lucrurile, acum doi am, la fabrica de me
dicamente „Sintofarm". aflată mult sub 
plan. Se motiva prin ce vrei și ce nu vrei: 
ba lipsa de materii prime, ba insuficienta 
dotare — curgeau justificările. în cursul 
analizei pe care a făcut-o sectorul nostru 
la fața locului a reieșit insă că neajunsu
rile se datorau in principal rămînerilor în 
urmă din concepția, din conștiința unor 
cadre de conducere. Un secretir de partid 
lipsit * de exigență, un director care se 
obișnuise cu „atita știu". Cum am inter
venit 7 Ajutîndu-i pe comuniști, prin 
nemulțumirea de sine, să-și sporească 
combativitatea față de neajunsurile în 
care se complăcuseră șl stimulind în 
același timp încrederea colectivului in 
forțele proprii. S-a pus capăt jus
tificărilor, s-a scuturat inerția, s-au trezit 
energiile, Ce să mai spun 7 In întrecerea 
din acest an. „Sintofarm"-ul se situează 
printre fruntașii pe ramură.

— Oprindu-vă asupra -acestui fapt în
seamnă că ii atribulți O semnificație mai 
largă 7

— Tntr-adevăr. Din această experiență 
am înțeles cu toții. încă o dată, necesi
tatea de a tine mereu treaz, in acțiune 
spiritul revoluționar. Fiindcă el se dove-, 
dește a fi. astăzi ca șl ieri, forța de Pro
pulsie veșnic regeneratoare a energiilor 
fiecărui comunist, ale partidului în între
gul său. în fond, spiritul revoluționar tn 
muncă, în viată dă cu- adevărat măsura 
tinereții noastre de spirit, a romantismului 
revoluționar, a devotamentului nostru 
nemărginit față de idealul pe care-1 slu
jim. Cum atit de expresiv o spune to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Avem încă 
de străbătut un drum lung, trebuie să 
parcurgem incă multe cărări necunoscute 
spre piscurile înalte, luminoase, ale epocii 
comuniste. Pentru aceasta se cer spirit de 
abnegație revoluționară, formitate, hotă- 
rire, dirzenie". Mi-am transcris in agenda 
de lucru aceste vibrante cuvinte pentru 
a le avea permanent sub ochi.

Victor VANTU
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ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE
0

Lingă demnul semn al muncii 
spornice, pe fruntea anului ce-l 
încheiem se află trainic așezata 
și efigia bogatei activități poli
tice, economice, social-culturale a 
țării întregi. 1981 a fost anul des
fășurării a numeroase evenimen
te și fapte de muncă pasionată, 

cu profundă rezonanță tn evolu
ția destinului istoric al poporului 
român pe drumul socialismului 
multilateral dezvoltat și comu
nismului, toate așezate sub sem
nul luminoasei aniversări a șase 
decenii de la crearea Partidului 
Comunist Român — moment de 

înaltă cinstire adusă de națiunea 
noastră partidului creator de 
lume nouă — lumea omeniei, e- 
galității, echității sociale, a afir
mării personalității umane.

Sensul major al tuturor mo
mentelor cuprinse în biografia di
namică a lui 1981 l-a reprezentat 

efortul statornic al pdrtîdului 
pentru dezvoltarea economică, 
pentru o nouă calitate a muncii 
și a vieții, pentru perfecționarea 
și adincirea climatului democra
tic al vieții noastre sociale, pen
tru jalonarea de noi căi menite 
să înlesnească accesul tot mai 

larg al omului muncii la făurirea 
destinului patriei socialiste, pen
tru înțelegerea marilor sale ros
turi — prin filtrul fin al înaltei 
conștiințe politice, civice, în e- 
dificarea temeliei bunăstării ge
nerale — proprietatea socialistă. 
1981 a fost deopotrivă anul des

fășurării unor acțiuni politice pe 
plan extern de largă anvergură 
cu profund ecou în conștiința 
umanității, în sprijinul întăririi 
climatului de pace, colaborare și 
înțelegere între popoare, exclu
derii războiului din viața plane
tei noastre.

r Milioane de oameni, întreg poporul 
participă la viata politică a țăriiI
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Trepte noi în dezvoltarea economiei naționale

4

Cu această bucurie în inimi,
Sâ participăm în continuare cu toată abnegația și puterea noastră de muncă Ia 

transpunerea neabătută în viată a hotărî rilor initiate de partid, care deschid o 
largă perspectivă adîncirii pe mai departe a democratismului socialist muncitoresc 
Si dau un puternic impuls creator eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor celor 
ce muncesc, pentru ridicarea pe un plan nou, calitativ superior, a întregii activități 
economico-sociale, conștienți fiind că astfel ne îndeplinim suprema îndatorire 
patriotică de a înălța scumpa noastră patrie — Republica Socialistă Romania — 
pe noi trepte de progres și civilizație, de a-i asigura un loc demn în rîndul națiu
nilor libere, suverane și independente ale lumii 1
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noastre numeroasele vizite de lucru efectuate în acest 
an de tovarășul Nicolae Ceaușescu în aproape toate 
județele țării ș! in Capitală, în cadrul cărora au fost 
cuprinse practic toate sectoarele vieții economice și 
sociale, transmițînd energie revoluționară, determinind 
Impunerea noului. In această activitate de o incomen
surabilă însemnătate pentru destinul patriei socialiste, 
secretarul general a! partidului a oferit națiunii un 
minunat exemplu de patriotism, de luptător revoiuțio. 
nar, neobosit, pentru cauza socialismului. Alesele sen
timente de înaltă prețuire, admirație și recunoștință ale 
întregului popor față de omul politic ce a dat numele 
său celei mai fertile epoci din întreaga istorie a pa
triei s-au materializat strălucit prin :

• Conferirea titlului de onoare suprem 
„Erou al Republicii Socialiste România" to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Poporul român și-a cinstit întotdeauna cu aleasă 
Simțire marii bărbați de stat, acele spirite luminate 
care i-au arătat drumul spre libertate și prosperitate, 
care s-au aflat suflet lingă sufletul lui.

Definitorie pentru viața politică activă și democratică 
a țării este deopotrivă intensa activitate desfășurată 
de Marea Adunare Națională de-a lungul mai multor 
sesiuni, de Consiliul de Stat, cu care prilej au fost a- 
doptate documente de o deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea economico-socială a patriei:

© Legea planului național unic de dez
voltare economico-socială a României in 
perioada 1981—1985 ;

© Programul cu privire la aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe trimestrul 
IV/1981 și semestrul k1982 ;
• Programul privind autoconducerea și 

autoaprovizionarea teritorială pentru asigu
rarea populației cu produse agricole ani
male și vegetale ;

© Legea pentru adoptarea planului, de 
dezvoltare a agriculturii și industriei ali
mentare pe 1982 ;

© Legea pentru adoptarea planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1982 ;

© Legea pentru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1982 ;
• Decretele privind contractările și achi

zițiile de produse agricole vegetale și de a- 
nimale, păsări și produse animale.

...Anul 1981 a fost, așadar, un an cu o extraordi
nară mișcare de idei, de evenimente de deosebită în
semnătate pentru viața politică a țării. Și ceea ce este 
și mai important, grație acestei intense activități po
litice, grație înțelepciunii cu core ne conduce parti
dul, în frunte cu fiul cel mai iubit al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au făcut noi pași 
însemnați in dezvoltarea gîndirii politice a poporului, 
în creșterea conștiinței sale, realitate dovedită magis
tral, de-a'lungul anufui, In atîtea și atitea fapte de 
muncă eroică, de luptă cu greutățile, de biruință in 
fața oricărui obstacol.

Ne aflăm la confluența a doi ani din actualul 
cincinal — cincinalul calității și eficientei. Așa 
cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din no
iembrie a C.C. al P.C.R., în anul 1981 am obținut 
rezultate importante în toate sectoarele de acti
vitate, ceea ce demonstrează justețea prevede
rilor planului, a botăririlor Congresului al XII-lea 
al partidului.

Ne-am obișnuit ca fiecare an al construcției 
socialiste să-l depășească în împliniri oe cel 
dinainte. Anul 1981 a confirmat această evolu
ție. La fiecare minut am realizat o producție 
industrială în valoare de 2,7 milioane lei ; sâ 
ne reamintim că. in ultimul an al cincinalului 
trecut, valoarea aceluiași minut era de numai 
2.5 milioane lei. Am nrodus deci mai mult 
cărbune, mai multă energie electrică si uti
late. mai multe bunuri de consum într-o gamă 
mai largă. Am construit noi unități si capaci
tăți de producție in industrie si agricultură, do
tate cu tehnică modernă. Toate aceste realizări 
s-au materializat in lucruri durabile, au deter
minat progresul continuu al, economiei țării, 
creșterea avuției naționale.

Fiecare dintre noi este adine conștient de a- 
cest mare adevăr : examenul pe care-l dăm an 
de an gospodărindu-ne cu grijă resursele, anga- 
jîndu-ne cu mai multă hotărire forțele și capa
citățile creatoare, este o neîntreruptă izbîndă a 
efortului colectiv pentru o calitate nouă iși o 
eficiență superioară in munca noastră.

Incontestabil, anul de care ne despărțim a fost 
un an al ofensivei hoțărite pentru o calitate 
nouă, superioară. în toate domeniile activității 
economice. Dacă am așeza, de o parte și- de alta, 
produsele noi și cele vechi, înlocuite, am avea 
imaginea-simbol pentru viziunea și concepția 
noastră economică modernă. 1981 a fost și un 
an in care a trebuit să facem față unor dificul
tăți generate de criza economică mondială și, 
îndeosebi, de criza energetică ; și pentru a limita 
efectele acestei crize asupra dezvoltării țării, a 
fost necesar să sporim baza proprie de materii 
prime și energie, să folosim cu mai multă chib
zuință resursele materiale de care dispunem.
,Dar 1981 a fost și anul întrecerii socialiste âvin- 

tate, in cadrul căreia s-au afirmat "cu putere 
abnegația, răspunderea și eianul revoluționar 
ale clasei noastre muncitoare, numeroase ac
țiuni și inițiative pentru sporirea producției fi- 
Zice, ridicarea productivității muncii, înnoirea și 
modernizarea producției, reducerea consumurilor 
materiale.
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Prin muncă, spre creșterea calității vieții
An de rodnice rezultate în diferitele rafturi 

ale economiei naționale, 1981 se înscrie, totodată, 
ca anul unor deosebit de importante măsuri pe 
plan social, al unor însemnate împliniri in sfera 
calității vieții, al afirmării și mai puternice a 
cetățeanului la tribuna deciziei și acțiunii ob
ștești. Mutațiile cantitative — creșterea zestrei 
de dotări sociale, dinamica principalilor indica
tori ai nivelului de trai, producerea unui fond 
sporit de bunuri de consum — sint întărite prin 
perfecționarea a' înseși sistemului și concepției 
privind aprovizionarea populației, aplicarea mai 
consecventă a, principiilor eticii și echității so
cialiste în domeniul repartiției.

Ne-a intrat in obișnuință ca împlinirile mun
cii creatoare, acumulările obținute in domeniul 
construcției . economice, eforturile pentru, spo
rirea venitului național să fie in mod direct ur
mate de creșteri corespunzătoare în calitatea 
vieții. Anul se încheie, bunăoară, cu realizarea, 
pe ansamblu, a prevederilor planului privind 
creșterea veniturilor oamenilor muncii și desfa
cerile de mărfuri prin comerțul socialist. Retri
buția reală sporește față de anul anterior cu 1,5 
Ia sută — și crește cu 4 la sută desfacerea de 
mărfuri prin comerțul socialist. A fost conti
nuată în ritm accelerat construcția de locuințe, 
zeci și zeci de mii de familii mutindu-se in 

■''case noi.
. Printre evenimentele importante din cronica 
anului se înscriu și soluțiile de anvergură, no-

im

Prezentul omului, prezentul culturii
A face o retrospectivă înseamnă a privi spre 

trecut cu ochii viitorului. Să privim deci acum 
spre marea scenă cultural-artistică a țării din 
anul 1981 cu înșiși ochii acestui viitor : ai co
piilor care ne-au oferit tuturor clipe de neuitat, 
momente de mare îneîntare, ai micilor călușari 
din Conțești-Bragadiru, ai pionierei Carmen 
Iordache din Humele-Argeș, eleva cu uimitoarea 
voce de ciocirlie, sau ai lui Jean Lorin din Po- 
iana-Lacului și ai micului naist ploieștean Ro
meo Văduva — citeva dintre cele mai tinere 
vlăstare crescute din trunchiul viguros al unui 
popor creator de artă și cultură. Vi-i amintiți ? 
Acești copii minunați care ne-au dăruit, alături 
de ceilalți interpreți și creatori, momente de cea 
mai aleasă empție Artistică in spectacolul de 
gală al laureaților Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ne-au făcut să privim cu mîn- 
drie și speranță, prin ochii lor, viitorul, să fim 
încrezători în geniul inepuizabil al poporului 
nostru din care se nasc noi și noi talente me
nite să ducă mai departe, cu aceeași puritate 
inalterabilă, mesajul dragostei de viață și de 
frumos al tuturor fiilor națiunii noastre. Orga
nizat din inițiativa secretarului general al parti
dului, acest festival național este menit să asi
gure o largă și neîntreruptă dezvoltare a artei 
și culturii românești, să creeze cel mai favora
bil cadru educației socialiste prin muncă și pen
tru muncă, de afirmare democratică a tuturor 
celor care, prin talentul și iscusința lor, pot face 
să sporească tezaurul de valori active al țării. 
Dacă vom reaminti că la această a treia ediție 
a festivalului (1979—1981) au participat peste 
3 860 000 artiști reuniți tn 175 000 formații - și 
cercuri, că peste 5 000 000 de oameni și-au pus 
inventivitatea în slujba progresului tehnic nu 
vom face decît să numim in acest fei caracterul

In esență, prin succesele dobindite, ca și prin 
puterea poporului de a țpyifige greutățile căre 
i-au stat in cale. 1981 este, așa cum limpede 
arată faptele, anul care a confirmat încă o dată 
forța și capacitatea Partidului Comunist Român 
de a conduce națiunea noastră pe calea înfăp
tuirii neabătute a marilor obiective ale dezvol
tării economice a țării.

De$i bilanțurile primului an al actualului cin
cinal nu sint încă pe deplin încheiate, încercăm 
totuși să conturăm succint citeva realizări :

O Producția marfă industrială realizată este 
mai mare cu 23 MILIARDE LEI față de anul 
trecut, iar producția netă este superioară preve
derilor planului.
• Creșteri importante ale producției s-au ob

ținut în subramurile de virf ale tehnicii : meca
nică fină, ontică, niasinile-unelte. electronica.

® Au fost puse în funcțiune aproape 400 NOI 
CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE, dotate în bună 
parte cu instalații și utilaje fabricate in țară.

C La circuitul productiv al țării au fost co
nectate numeroase obiective industriale noi. în
deosebi in județele și zonele mai puțin dezvol
tate din punct de vedere economic s* *Combinatul  
chimic Giurgiu, Uzina de produse magneziene 
de la Combinatul metalurgic Tulcea, Uzina 

Din perspectiva generoasă a devenirilor socialiste 
ale patriei, deschisă cu consecvență de partid in ultimul 
deceniu și jumătate, s-au desfășurat în cursul anului 
pe care-l încheiem lucrările unor -grandioase forumuri 
ale democrației socialiste care, pledînd neîncetat pen
tru acțiune și perfecționare, împotriva rutinei și închis
tării, pentru participarea directă, implicată și respon
sabilă a tuturor oamenilor muncii la rezolvarea tutu
ror problemelor obștii, poartă înscrise pe frontispiciu 
semnificative titulaturi precum

© Congresul al ll-lea al Consiliilor de 
condusere ale unităților agricole socialiste, 
al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor ;

© Congresul Uniunii Generale a Sindi
catelor din România ;

© Congresul al ll-lea al Consiliilor oa
menilor muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și finanțe;

© Consfătuirea pe țară a reprezentanți
lor controlului Oamenilor muncii.

Au fost momente politice cu profundă semnificație 
în funcționarea complexului angrenaj al democrației 
noastre socialiste muncitorești, identificată plenar în 
strădania rodnică de a găsi cele mai potrivite modali
tăți pentru a se asigura participarea activă și directă 
a maselor largi de oameni ai muncii la conducerea 
societății, întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei in 
toate actele vieții economico-sociale.

In același spirit de puternică angajare și de partici
pare plenară la soluționarea problemelor deosebit de 
importante ridicate de obiectivele privind înfăptuirea 
unei noi revoluții în agticultura românească — trans
formare de esență preconizată de cel de-al Xll-iea 
Congres al partidului - se înscriu :

• Consfătuirea de lucru cu primii secre
tari, secretarii cu problemele economice și 
secretarii cu probleme agrare ai comitetelor 
județene de partid ;

® Consfătuirea de lucru cu cadre de 
bază de partid și din agricultură, primii 
secretari și secretarii cu probleme agrare ai 
comitetelor județene de partid, organizato
rii de partid din consiliile unice agroindus
triale, directorii direcțiilor județene agricole, 
trusturilor pentru mecanizarea agriculturii 
și trusturilor horticole, directori de unități 
agricole de stat și stațiuni de mecanizarea 
agriculturii, președinți de unități agricole 
cooperatiste ;

© Consfătuirea de lucru cu cadrele de 
cercetare și invățămint din agricultură, in
dustria alimentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor.

Imaginea bogatei activități politice desfășurate in 
cursul acestui an iși va găsi reala șf legitima între
gire punind in evidență largul și fructuosul dialog al 
partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu poporul, cu masele muncitoare de la 
orașe și sate. Sint deosebit de vii în memoria națiunii

Recent, Combinatul metalurgic Tulcea a cunoscut o nouă și decisivă etapă in dezvoltarea sa 
prin intrarea in funcțiune a uzinei de produse magneziene. realizată in premieră pe țară. NouJ 
obiectiv, de înaltă complexitate tehpică. s-a situat incă de la debut, prin performanțele .șale, 
intre cele mai moderne obiective cu acest profil din lume.

vatoare, revoluționare, adoptate intr-un domeniu 
de atita însemnătate ca aprovizionarea. Se știe 
că, in această privință, au existat anumite difi
cultăți, legate, in parte, de condițiile climatice 
— care au afectat producția agricolă — dar și 
de unele neajunsuri în sectorul desfacerii. Cu 
toate acestea, ora retrospectivelor evidențiază 
sporuri notabile în desfacerea de mărfuri către 
populație prin comerțul socialist. Astfel, desfa
cerea de produse industriale către populație a 
crescut cu aproape 5 la sută față de anul an
terior, sporuri însemnate înregistrindu-se și la 
un șir de produse agroalimentare : la legume, 
spre exemplu, desfacerile ‘cresc cu aproape 22 
la sută, la ouă cu aproape 17 la sută, la zahăr 
cu 4,3 ia sută, la ulei, ca 7,3 la sută.

Dar anul 1981 este anul adoptării unur întreg 
ansamblu de măsuri, care se îmbină și se com
pletează îritr-un tot unitar și coerent, de supe
rioară eficacitate economică și socială. în acest 
cadru se înscriu măsurile stabilite de Consiliul 
de Stat pentru aplicarea fermă a principiilor 
echității socialiste in gospodărirea, repartiția • și 
circulația produselor agroalimentare !— spre a 
se pune capăt tendințelor speculative, practicilor 
hrăpărețe, atitudinilor egoiste, iresponsabile față 
de hrana poporului. Aceste măsuri, ca și cele
lalte reglementări care le-au urmat — de la cele 
referitoare la repartiția echitabilă- a fondului de 
marfă, pînă la grija amenajării de brutării să
tești,. de la stabilizarea specialiștilor la asigu-

MMMMM

de masă al festivalului, capacitatea strălucitei 
idei ce-i stă Ia bază de a scoate la lumină și 
a pune cu adevărat în lucrare talentul și iscu
sința maselor, ale poporului in folosul lui În
suși, al patriei pe care ne-o dorim tot mai 
strălucitoare. Al oamenilor ei, care și-au înălțat 
către lume solemnul glas de pace. în întiiele 
rinduri aflindu-se și cei ce ctitoresc un nou 
destin științei românești, cei ce au fost gazdele 
unui prestigios simpozion internațional „Oame
nii de știință și pacea". Pentru că totul in 
România pledează in favoarea ideii de a se 
apăra cuceririle științei, ca știința să fie pusă 
in slujba progresului, a omului. în fața acestei 
impresionante afirmări a forței creatoare nu se 
poate să nu medităm, încă o dată, la contrastul 
dintre un trecut in care, in pofida minunatelor 
însușiri ale poporului, multe genii ori talente au 
rămas pentru totdeauna necunoscute, lipsite de 
condițiile adevăratei lor înfloriri și prezentul 
socialist in albia democratică a căruia cresc, și 
înfloresc intr-o puternică lumină talentele țării, 
viguroasele vlăstare ale geniului național. Parti
ciparea maselor, a poporului însuși la făurirea 
artei și culturii socialiste și-a aflat în marele 
Festival național al muncii și creației libere cea 
mai puternică ilustrare. Iar prezența secretarului 
general al partidului la prestigioasele manifes
tări ale festivalului, adevărate sărbători ale ar
tei și culturii socialiste de la sfîrșitul acestui an. 
ilustrează o dată mai mult înalta prețuire oe 
care partidul, statul nostru o acordă tuturor ce
lor care slujesc arta și cultura socialistă, care 
militează ca prin creația lor să dea expresie 
înaltelor simțăminte patriotice, revoluționare ale 
poporului român. Prețuire care-și găsește o stră
lucită expresie în aprecierile șl recomandările

anvelope Zalău, noi capacități In cadrul combi
natelor de utilaj greu din Iași și Cluj-Napoca. 
al Combinatului siderurgic Galați, filaturi și fa
brici de tricotaje Ia Panciu, Dărăbani, Abrud, 
Săliște, Murgeni (Vaslui) și altele.

® în 11 luni din acest an au fost puse in fa
bricația de serie 156 MAȘINI, UTILAJE ȘI IN
STALAȚII NOI ȘI MODERNIZATE, printre 
care ; instalațiile de foraj petrolier F 125 2 DH-T 
și F. 200 EC, excavatorul S—1 201 T, motoarele 
n’avale de tipul 6—L 40/54. rotorul turbină Fran
cis. tipuri perfecționate de autovehicule, loco
motive Diesel hidraulice și electrice, automaca
rale, tractoare și mașini agricole.

• Recolta de cereale a fost de CIRCA 20 MI
LIOANE TONE, deși condițiile climatice nu au 
fost dintre cele mai favorabile.
• La floarea-soarelui și soia producția a fost 

de 1.2 MILIOANE TONE, la cartofi — de PESTE 
4,3 MILIOANE TONE, iar la legume de cimp —
de PESTE 4 MILIOANE TONE.

Sint numai citeva din r*-' în-
cheiem anul econom!- ”tă
semnătura de - in
industr>

rarea unor stimulente mai puternice pentru creș
terea producțiilor agricole și a livrărilor la foit 
dul de stat — creează un cadru nou, care des
chide certe perspective pentru progrese substan
țiale in acest domeniu.

în acest ansamblu de măsuri, o importanță 
deosebită o au programele aprobate de Marea 
Adunare Națională privind aplicarea principiilor 
autoconducerii și autoaprovizionării pentru va
lorificarea deplină a marilor rezerve de creștere 
a producției bunurilor agroalimentare care există 
în județe și localități, pentru întărirea răspun
derii directe a celor ce consumă față de produ
cerea celor necesare consumului, pentru a-și 
asigura, cu forțe proprii, baza directă de apro
vizionare. Contracarind pasivitatea, indiferentis- 
rnnl
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prezența și mai activă, și mai marcantă și res
ponsabilă a cetățenilor in viața obștii, la dezba
terea și soluționarea problemelor fundanîentale 
ale vieții economice și sociale.

făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
vizitării expoziției republicane, in sublinierea 
noii etape, superioare, in fața căreia se află in- 

i treaga mișcare cultural-artistică din țara noas
tră. Noul an cultural incepe, ca atare, sub aceste 
auspicii, el debutează beneficiind de claritatea 
de cristal a orientărilor subliniate de secretarul 
general“ al partidului, orientări valabile pentru 
viitorul întregii creații românești. în eeea ce pri
vește arta populară, s-a cerut trecerea la valori
ficarea creațiilor pe scară largă continuind ast
fel tradiția poporului nostru, care a unit întot
deauna frumosul cu utilul, dezvoltarea și. valori
ficarea surselor de materii prime necesare crea
ției artizanale, elaborarea unor programe de 
măsuri care să ducă la înfăptuirea, încă in 1982, 
a acestor cerințe. La rindul său, creația artistică 
profesionistă este chemată să abordeze o tema
tică mai largă cu caracter revoluționar, patriotic, 
care să reflecte cu mai multă pregnanță realită
țile contemporane, frumusețea peisajului țării, 
spiritualitatea și hărnicia poporului în opere pă
trunse de o înaltă concepție ideologică, cit mai 
larg accesibile acelora pentru care au fost 
create.

Sint aprecieri și orientări ce sintetizează bo
gata activitate cultural-artistică desfășurată pină 
acum și, totodată, liniile de forță ale dezvol
tării ei viitoare, o dezvoltare ce-și are sursa 
inepuizabilă în cunoașterea și oglindirea artistică 
a bogatelor izvoare ale vieții și muncii poporului 
nostru. Către aceste izvoare mereu proaspete și 
întineritoare ne îndreptăm speranțele in anul 
care incepe, cu convingerea că arta și cultura 
românească vor cunoaște in acest fel noi și noi 
izbinzi, dăruind poporului operele pe care acesta 
le merită, le dorește, le așteaptă.
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REPUBLICĂ- DEMOCRAȚIE - SOCIALISM
Cu oameni ai muncii despre adevăruri fundamentale ale țării

Socialism și democrație, democrație și socialism - 
lată două realități inseparabile în România contem
porană. Proclamarea Republicii a' însemnat și un ines
timabil pas înainte pe calea cuceririlor drepturilor de
mocratice pentru cei ce muncesc, a instaurării puterii 
revoluționare. In anii .construcției socialiste - și mai 
cu seamă in anii ce au urmat marelui eveniment din 
viața partidului și a poporului. Congresul al IX-lea - 
lărgirea și aprofundarea democrației socialiste a re
prezentat și reprezintă o trăsătură dominantă a pro
cesului de ridicare a României pe noi și noi culmi ale 
progresului social.

Drepturile omului, realele drepturi ale omului nu 
sînt in republica noastră doar enunțuri teoretice, doar 
prevederi ale legii ; ele sînt o realitate vie, palpabilă, 
sînt seva tonifiantă care fertilizează viața social-politică 
și economică a 22 de milioane de oameni. Drepturile

•

omului acționează la scara unei națiuni întregi dind 
sens și substanță vieții fiecăruia dintre noi, constituin- 
du-se ca dimensiuni majore ale umanismului revolu
ționar.

Drepturi și datorii - unitate dialectică, țesătură vie 
care formează însuși modul nostru de-.a trăi la*  scara 
colectivității și la scara individului, realitățile Republicii 
Socialiste România. Ne bucurăm de drepturi democra
tice in primul rînd pentru că, în chip democratic, ne 
facem datoria. Socialismul ne asigură dreptul funda
mental al omului, dreptul la muncă ; dar muncind ne 
facem, toți laolaltă și fiecare in parte, datoria funda
mentală față de socialism, față de patrie, față de noi 
înșine.

iată, în această pagină, cîteva din gîndurile con
temporanilor noștri despre drepturile și datoriile omu
lui, aici și acum. Să le dăm cuvîntui.

Munca — supremă 
onoare

Este, credem, legitim ca orice 
discuție despre umanism, demo
crație, drepturile omului să în
ceapă in mod necesar cu drep
tul la muncă. Pentru că numai 
in procesul muncii omul isi poa
te afirma cu adevărat persona
litatea. dezvolta calitățile, valo
rifica disponibilitățile. intr-un 
cuvint, ișt poate trăi cu demni
tate ..profesia de m“, De aceea, 

. am ințeles mindria cu care ingi
nerul AUGUSTIN CORDOȘ de 
la Întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani ne-a vorbit 
despre munca sa si a tovarășilor 
săi. despre bucuriile botoșăne ai
lor intorsi să muncească acasă, 
in fabricile ridicate de curind in 
orașul lor natal. i .♦

— îmi amintesc că acum două 
decenii cind, tînăr inginer, eram 
repartizat la Botoșani, in aceeași 
unitate in care lucrez și astăzi, 
multi dintre botoșăneni erau ne- 
voiți să se îndrepte spre alte orașe. 
Dezvoltarea rapidă din ultimii ani 
» Botoșanilor a dat posibilitatea ca 

“ ~<nul să poată munci la el 
mărul personalului muu- 

industria botoșăneană a 
ultimii 16 ani de peste 

Dar nu esȘe vorba^rrdin.ti 
j creștere ~ pur cantitativă, 

ă mă explic. După ce-si ma- 
tse dorința să devină teXtilis- 

o tînără a venit peste citeva 
ie la mine : „Am dat concurs în

tre timp pentru întreprinderea de 
articole tehnice din cauciuc. Cred 
că în ramura chimiei mă voi reali
za mal bine“. Cu alte cuvinte, dacă 
numai cu două decenii in urmă, 
celui ce dorea să rămină „acasă" 
i-ăr fi fost pe plac orice loc de 
muncă, acuim există si posibilitatea 
opțiunii.

Gestul viitoarei muncitoare mi-a 
readuș in minte scene pe care le-am 
trăit nu de mult in citeva țări occi
dentale. Mă aflam la o cunoscută 
firmă textilă. La intrare, vreri 25-30 
de oaițieni. Gtndeam că-si așteaptă 
rudele ori prietenii la ieșirea din 
schimb. Dar, așa cum ni s-a spus, 
firma nu-i incadra. pentru că nu 
avea locuri disponibile. Erau doar 
25-30 dintre sutele de mii de oa
meni, mai ales tineri și femei, care 
nu-și găseau de lucru. într-o altă 
țară, cel ce ne însoțea din partea 
gazdelor a țintit să ne facă o sur
priză — plăcută după părerea sa. 
Ne-a dus într-un cartier al „nopți
lor". Mai explicit, intr-o zonă a me
tropolei in care ne-a fost dat să ve
dem \tineri drogați, fete deșănțate,

'șa simt ei fericirea", ne-a exoli- 
t cu inconștiență, cu cinism? — 

.isoțivșrul. Pină la urmă a recunos
cut-o singur : drogații, fetele ce-și 
vindeau tinerețea o făceau sub 
constrîngerea materială și psihică a 
lipsei unei slujbe. Mi-am dat atunci 
mai bine seama că demnitatea, 
viața cu adevărat umană sînt le
gate mai mult decit am putea cre
de la prima vedere de muncă, de 
posibilitatea exercitării ei. în Româ
nia socialistă a trăi și a munci 
sint două realități inseparabile.

Dreptul la muncă asigurat în 
Republica noastră iși găsește 
completarea firească și necesară 
în dreptul de a conduce? de a 
decide în economie, in viața so- 
cia’-politică. Cel ce muncește 
participă la adoptarea hotăririlor 
care reglementează viata sa : el 
este ptvil său conducător, 

ni de a participa la con
ducere întregește noul statut al 
demnității pe care societatea 
noastră ll asigură muncitorului, 
producătorului de bunuri din 
toate domeniile sociale, ridică pe 
o treaptă calitativă nouă libertă
țile democratice. •

Cum ne declara strungarul STAN 
DOICIN. de la Întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, membru in 
consiliul oamenilor muncii. insti
tuirea dreptului de a participa la

adoptarea hotărîrilor întărește buna 
gospodărire a întreprinderilor, creș
te răspunderea pentru bunul mers 
al lucrurilor in unitatea respectivă. 
Și, mai ales, înseamnă ca discuțiile 
și deciziile luate în colectiv să fie 
însoțite de fapte, transpuse cu ho- 
tărire in viață.

— Iată, continuă el, la noi în sec
ție avem un procent admis de re
buturi la inele pentru rulmenți de 
5,4 la sută. Niciodată insă nu l-am 
depășit. Pină acum citevș luni, ine
lele rebutate erau trimise la reto
pit la Tirgoviște. Ce ne-am gindit 
noi ? Prin anumite procedee tehno
logice să ^efolosim și inelele rebu
tate. Am aiscutat această problemă 
în colectivul secției, am calculat 
eficiența economică și am prezen
tat-o in consiliul oamenilor muncii. 
S-au avansat și alte sugestii, iar 
propunerea a devenit hotărîre, s-a 
concretizat într-un program de ac
țiune. Rezultate n-au întîrziat să a- 
pară. în circa patru luni de zile 
s-au recuperat în acest fel circa 55 
tone de oțel. Și astfel de exemple 
ar mai putea fi date.

Esențial este ca fiecare să înțe
leagă că acest drept al muncitori
lor, al tuturor oamenilor muncii, în
tărit prin introducerea autogestiu- 
nii economice și autoconducerii 
muncitorești, să fie susținut de 
fapte, de preocuparea pentru spo
rirea eficientei economice, întări
rea ordinii și disciplinei, de efortul 
pentru perfecționarea organizării și 
conducerii activității de producție.

Iar eu — ne spune mai departe in
terlocutorul — nu sînt decit unul din
tre zecile, sutele de mii de oameni 
ai muncii învestiți cu încrederea 
tovarășilor lor de a-i reprezenta in 
toate organismele de conducere de
mocratică a societății noastre — de 
la consiliul oamenilor muncii din- 
tr-o mică întreprindere pină la 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România. Tot ce 
se hotărăște la noi este re
zultatul gindirii șl voinței întregu
lui popor. Este normal să fie așa, 
intrucit tot noi purtăm răspunderea 
pentru prezentul și viitorul societă
ții noastre socialiste.

Demnitatea vieții
Pe tovarășa MARGANDAI 

ILONA, lăcătuș la secția pre
lucrări mecanice a întreprinde
rii chimice „Prodcomplex" din 
Tg. Mureș, am găsit-o. ca de o- 
bicei, la locul său de muncă. 
„Dacă ar fi să sintetizați in cite
va cuvinte experiența dumnea
voastră de viață in fata copilu
lui dumneavoastră, a oricărui 
tînăr, sau a unui cetățean din 
altă tară, ce le-ați spune ?“ — 
am lntrebat-o.

— Le-aș mărturisi bucuria unei 
vieți împlinite, clădită pe muncă 
cinstită, pe convingeri curate, pe 
respectul sincer al oamenilor cu 
care am lucrat și trăit. Aș comu
nica satisfacția de a fi izbindit in*  
viață, mulțumirea pentru condiții
le de care am beneficiat, pentru 
sprijinul frățesc pe care l-am sim
țit mereu. Sînt fiică de muncitori 
din satul Deaj. M-am născut în anii 
Republicii. Eram șase frați la 
părinți. Pe mine școala m-a crescut 
în spiritul cultului pentru muncă. 
Am urmat un curs postliceal de ca
lificare la locul de muncă. Așa am 
ajuns azi lăcătuș la secția nr. 3 pre
lucrări mecanice, unde sint și loc
țiitor al secretarului organizației de 
partid. E o meserie care îmi oferă 
mari satisfacții. Nemaipunind in 
calcul că am o retribuție lunară de 
aproape 3 000 Iei. într-un cttvint. sint 
fericită că m-am realizat atit pe 
plan profesional, cit și personal. 
Avem o fetiță de 7 ani, iar de cu
rind familia mea a primit un apar
tament confortabil in noul cartier 
„1848“, iar in anul viitor vom avea 
și un autoturism proprietate perso
nală. Puteam eu oare visa mai 
mult ? Firește că nu. Este tot ce 
mi-am dorit.

— Ați vorbit, si este foarte fi
resc să fie așa. despre dumnea

voastră ca om al muncii; simplu, 
fără altă determinare. Spuneți, vă 
rog, cîteva cuvinte despre dumnea
voastră ca om al muncii de națio
nalitate maghiară.

— Vedeți, aici, la noi, în între
prindere, lucrează mii de oameni, 
români și maghiari. Fiecare are a- 
celeași drepturi, aceleași datorii, a- 
ceeași dragoste față de patria noas
tră comună. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iubitul nostru conducă
tor, a spus de nenumărate ori că 
limba muncii este Umba înțeleasă 
de toți și că viața noastră nouă are 
la temeliile ei acest adevăr atît de 
"simplu, dar atît de important. Așa, 
împreună, prin hărnicie și dăruire 
clădim o țară cum puține sînt pe 
lume, în care s-a asigurat in mod 
real deplina egalitate in drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, indife
rent de naționalitate. Si vom face 
totul ca și in viitor frăția noastră 
să se adîhcească. să se întărească.

Pentru om, 
pentru înflorirea 

personalității sale
Pe pictorul MARIUS CILIE- 

VICI îl găsim in atelierul său, 
unul din zecile de ateliere din 
plin centrul Capitalei ale creato
rilor de artă plastică.

— Aș vrea, stimate artist și das
căl de artiști, să stăm de vorbă 
despre o realitate pe care secre
tarul general al partidului a numi
t-o, in repetate rinduri, ca repre- 
zentînd țelul suprem al orinduirii 
noastre: înflorirea personalității 
umane.

— Atunci, cind, în 1965. au fost 
rostite cu atita claritate aceste cu
vinte, am avut conștiința limpede 
t) faptului că in istoria tării s-a în
tors o filă nouă. Iar in anii care 
au urmat acest sentiment dominant 
s-a amplificat și s-a intărit ori de 
cite ori cel care vorbise cu atita 
luminoasă convingere despre înflo
rirea personalității umane, tpvară- 
șul Nicolae Ceaușescu. proclama un 
alt adevăr devenit axiomă a orin- 
duirii noastre: socialismul se con
struiește cu oamenii, pentru oa
meni. Cu toți oamenii, pentru toți 
oamenii.

Și atunci, arta nu se cuvine să 
fie a tuturor oamenilor? Nu se cu
vine să servească, și ea. cauza cea 
mai nobilă cu putință, aceea a in- 
floririi personalității umane ?

— Artiștii sint tocmai cei care 
dau glas, prin mijlocirea artei lor, 
gindurilor și sentimentelor poporu
lui.

— Asa. este. Dar să nu uităm că 
nu vorbim doar „in numele" lui și 
„pentru" el. A practica o artă 
inteligibilă (la prima vedere doar, 
pentru că nimic nu-i mai ușor de 
priceput decit impostura), o artă 
care și-a obturat voit legăturile cu 
arta poporului și cu marea artă a 
tuturor timpurilor, a te declara pro
gramatic pentru o artă rezervată 
unui cerc restrîns de inițiati în
seamnă a proclama deschis, ca 
principiu de creație și de viață, eli- 
tismul. Or. nu există (in stare la
tentă, vorbesc) un atentat mai per
nicios la condiția omului ca perso
nalitate pe deplin dezvoltată, la 
dreptul maselor de a-și dezvolta pe 
deplin personalitatea decit elitis- 
mul. credința in privilegii. Noi nu 
credem in privilegii.

— Tovarășul Ceaușescu a spus, 
nu o dată, despre comuniști că au 
un singur privilegiu: acela de a-și 
face și mai bine, și mai temeinie, 
cu și mai mare sirguință datoria 
față de popor.

• — Acesta este și unicul privile
giu al artistului : de a fi ..suflet în 
sufletul neamului", de a gindi și 
simți, de a exprima ceea ce po
porul său simte. Iată de ce în ope
ra istorică — o numesc așa si pen
tru că se întinde pe parcursul mai 
multor generații — de făurire a 
personalității umane multilateral 
dezvoltate arta, artele joacă un rol 
de seamă. Misiunea educativă a

artei este un tel de înaltă onoare 
pe care se cuvine să-l slujim cu 
abnegație. Este felul nostru cinstit 
de a ne plăti bucata de pîine pe 
care țăranul ne-o întinde, hainele 
pe care muncitoarea ni le țese, ști
ința do carte, da, știința de carte 
pe care un învățător ne-a dat-o: 
a.iutindu-i să-și dezvolte persona
litatea. Este singurul fel de a be
neficia pe deplin de marele drept 
democratic existent in România so
cialistă: dreptul de ,a-ți dezvolta 
pe deplin personalitatea, de a face 
să înflorească toate trăsăturile no
bile ale personalității.

Este insă de conceput dezvol
tarea deplină, înflorirea perso
nalității umane fără acea dimen
siune fundamentală pe care 0 
reprezintă dreptul la învățătu
ră ? Putem vorbi despre omul 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, cetățeanul României 
de miine. altfel decit despre un 
om instruit, un om cu o pregă
tire'profesională înaltă, un om 
instruit și educat prin eforturile 
conjugate ale familiei, scolii și 
societății ? Uolărit, nu!

— Am o biografie banală — ne 
SPune asistenta SANDA-MARINA 
CIUL Ța, de la Institutul politehnic 
din București. Acum 22 de ani —- 
evident, fără să am conștiința aces
tui lucru — am început să-mi exer
cit unul din drepturile mele demo
cratice. am început sâ merg la școa
lă. Am terminat școala elementară, 
liceul, facultatea. Mi-am făcut sta
giul de trei ani; din 1978, sînt asis
tentă aici, la această „uzină de în
vățat".

— De -ce o numiți așa ?
— Și mai corect ar fi „un com

binat de învățătură". Gindiți-vă, 
Politehnica din București are a- 
proape 30 000 de studdnți — dintre 
care peste 25 000 la zi — urmind 
cursurile a 12 facultăți.

— Cum ii. .caracterizați de la — 
hai sS-i zicem așa, in glumă — 
înălțimea vîrstei dumneavoastră ? 
Au ei conștiința faptului că sint 
beneficiarii unui drept esențial 7

— Categoric, da. Aș spune mai 
mult decit atit: au conștiința fap
tului că acest drept este, concomi
tent, o datoria că ei au dreptul și 
datoria de a învăța. Am zeci, am 
sute de exemple care pot demonstra 
că studenții Politehnicii din Bucu
rești înțeleg să răspundă grijii 
partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, prin fapte excepționale, 'că în
țeleg să-și dedice întreaga lor In
teligență, putere de invenție, crea
tivitate. exercitării dreptului si da
toriei de a învăța. Să nu uităm : ei 
nu sint „cetățenii de miine" cum 
șe mai spune, ci doar „specialiștii 
de miine" : cetățeni — cu drepturi 
și cu datorii depline — ei sînt de 
astăzi, Iar conștiința lor cetățeneas
că este contemporană, este aseme- 
neă conștiinței întregului popor.

(O paranteză : interlocutoarea 
noastră este unul dintre cei circa 
271 000 de membri ai corpului di
dactic românesc. Ea vorbea despre 
o parte dintre cei peste 190 000 de

student! — la rlndul lor o parte 
dintre cei 5 886 000 de cetățeni ai 
Republicii care urmează. în clina de 
față, o formă de învățămint. Pro
punere pentru un dicționar actual: 
invățătura=drept democratic de 
care beneficiază, în Republica So
cialistă România, 26,2 la sută din 
populația tării).

Dreptul 
fundamental: 

pacea
Evoluția vieții mondiale din 

ultimii ani a impus un adevăr 
fundamental : pentru a se bucu
ra de realizările minunate pe 
care le-a creat, de drepturile 
pentru care s-a luptat, omul tre
buie să aibă liniște șl garanția > 
liniștii. Fără dreptul la viată, la 
pace, toate celelalte drepturi nu 
ar mai avea obiect, ar deveni 
un non sens. Astăzi, cind tocmai 
acest drept este atit de mult 
amenințat, el șe cere apărat cu 
•.toată dîrzenia, cu toată energia ■ 
ființei noastre.

—{Noi, cei care am luptat in cel 
de-ai doilea război mondial, știm 
cit prețuiește pacea — ne spunea, 
in acest sens. DUMITRU MIREA, 
cooperator la C.A.P. „Gheorghe La- 
zăf“, județul Ialomița — știm cită 
dreptate are conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cind ne cheamă la apă
rarea .vieții, a tot ceea ce am clădit 
prin muncă. Am plecat militar în 
1936 și m-am întors acasă, la coar
nele plugului, abia în vara lui 1945. 
Pentru mine, cuvîntui pace este cel 
mai scump cuvint. Vă spune a- 
ceasta un sergent din a cărui gru
pă de zece ostași s-au întors aca
să doar cinci, iar din aceștia numai 
doi fără să fi fost răniți. Și să nu 
uităm că pe vremea aceea armele 
erau altele, nu ca cele de astăzi, 
eu care uni! amenință liniștea lu
mii. cum sint bombele atomice, ra
chetele purtătoare de bombe ter- 
mo-nucleare.

Ca tiu de țăran, tată și bunic cu 
șapte nepoți, spun că nu este hotă- 
rire mai înțeleaptă ca aceea de a 
pune capăt înarmării. Să facem din 
tunuri și tancuri pluguri șl trac
toare. Dacă omenirea ar pune in 
brazdă întreaga forță ce stă la pîn- 
dă împotriva vieții, ar fi pe pămint 
piine pentru întreaga lume. Numai 
cine n-a cunoscut greaua durere a 
războiului se gindește la el. Răz
boiul trebuie dat afară din gînduri
le tuturor, din viața omenirii, așa 
cum cere cu omenească înțelepciune 
și aleasă judecată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. așa cum cere poporul 
român, așa cum cer toate popoare
le lumii.

Anchetă realizată de
Georcje-Radu CHIROV1C1 
Paul DOBRESCU
și corespondenții „Scînteii"
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Spre zarea comunistă
A tuturora este Republica. La fel I
Aceasta e viața pe viața Ei stăpînă I 
Cind dorul libertății tot mai adine ne mină
Spre zarea comunistă — eternul lumii țel I

Aceasta-i implinirea ; REPUBLICA ROMANA 
Frăție, luptă, pace, dintr-un Bălcescu, cel 
Ce □ dorit din țară, din oameni și din el
O patrie română în lume să rămină !

Și astfel Ceaușescu vlăstar neîntrecut, 
Stegarul demn de Argeș, de Mureș ți de Prut 
Ne spune precum slova din pravila română ;

Faceți această țară de fapte ți de gînd 
Spre steaua fericirii necontenit ureînd 
Republică de PACE — în lume să rămină I

Rusalio MUREȘANU

Prag de an nou
S-aveți o treaptă nouă și florile-n grădină 
să crească-n evantaiul ce s-o de:?— 7— 
Vă fie casa caldă, brodată cu lumină 
cum vasele din lutul cules ca din azur.

s-n gradina 
desface pur;

Să crească viu pe cimpuri talazul descheiat 
ca o tunică verde ce-n vînturi se răsfață, 
pentru-a porni chiar zarea unde combine bat 
să aburească brazda deschi$ă-n dimineață.

înceapă-această oră cu anul ce pornețte 
în năzuinți supreme din vrednicul pămint; 
Și pentru pace-n lume, fierbinte, bărbâtețte, 
cu frumusețea zilei să facem legămint.frumusefea zilei să facem legâmint.

Al. RAICU

I

I

Colind
Lerui pinâ-n zori Dalerui 
Și flori dalbe pinâ-n zori 
Ler-copil, Lerui-părinte 
Cerul l-au arat cu flori. 
Hai, primiți-j in pridvoare 
Și la masă să-i poftiți 
C-au venit cu semnul păcii 
De la voievozi-părinți. 
De din vale de Rovine 
De bărbați veghind pe cai 
Lerui a purtat ți zale 
Apărind al nostru grai ; 
Lerui a purtat și zale 
Și sub ele blind colind 
Ca să aibă Ler cămașă 
Doar a flori amîrosind. 
Lerui și Leron-Dalerui 
lată vin acum călări 
Să vestească semnul pâcii 
Pină dincolo de zări.

Dan VERONA

Glasul inimii
De ziua ta, Republică iubită,
Mă simt, mai tînăr, însetat de viață, 
Chiar dacă, poate, mina mi-e asprită 
Și riduri mici mi-au apărut pe față.

De ziua ta, Republică iubită, 
iși spune cu mindrie, fiecare : 
Avem o țară mindră, fericită, 
Cu munți inalți și cu albastră mare.

De ziua ta, Republică iubită, 
Muncește mai cu rîvnă, oțelarul 
Și omul simplu care face pită ;
Cu toții, astăzi îți inchină, darul

De ziua ta, Republică iubită,
Sînt mindru, pentru tot ce s-a-mplînit; 
Vreau inima să-mi fie auzită
Și-i mulțumesc partidului iubit I

Florin ZAVOIANU
electrician, Pitești
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Colind pentru
Miine anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește 
Să v-aducem voie bună 
După datină străbună 
De ia daci, de la romani, 
Cum facem de mii de ani 
Și cum mii de ani vom face 
Tot urări de bună pace.

viață, pentru pace
Pentru marea bucurie 
De a-i fi contemporani 
La anul ți la mulți ani I

Faceți roată, măi feciori, 
Ca buchetele de flori 
In lumina din fereastră, 
S-adresăm urarea noastră 
Cea dinții, cea mai fierbinte, 
Cu alese simțăminte 
Pentru omul cel mai drag 
Visurilor noastre steag, 
Pentru marele bărbat 
Drept, ți dirz, ți ne-nfricat. 
Pentru cel ce ți-a făcut 
Țel din adevăr ți scut, 
Viața lui cu-a țării una 
Și ne-a împletit cununa 
Demnității noastre-n lume 
Să avem un rost, un nume, 
Pentru omul de-omenie, 
Pentru-a patriei mindrie,

Dați-i chiot, măi flăcăi, 
Zuruind din zurgălăi, 
Să răsune-n patru zări 
Peste mări ți peste țări 
Glasul nostru-legămînt: 
Fie Pace pe Pămint, 
Pentru-ntreaga omenirel 
Intr-un gînd, intr-o simțire, 
Glasul nostru-nflăcărat 
Lumea-ntreagă a chemat 
Sâ vegheze, sâ oprească 
înarmarea nebunească, 
Sâ sporească rodul muncii, 
Să zîmbeascâ-n leagăn pruncii. 
Viu rămină tot ce-i viu 
Pină nu e prea tirziul

Pentru piinea rumenă, din tavă 
Spicu-n lan de aur cind se coace, 
Soarele din razele-i de slavă 
împletește mari cununi de pace.

Pentru pacea zărilor albastre 
Cind in ramuri și zefirul tace 
Un bărbat in fruntea țării noastre 
Impletețte-n zori cununi de pace.

Vasile MUSCALU 
electrician, mina Rogojelu

Cununi de pace

Demnitate

Numele lui înseamnă demnitate
Și vis, ți cutezanță și fericit destin
Așa cum deseori dinspre Carpați străbate 
Cărările părinților ce vin.

Victor STAN
Cenaclul literar 

„Columna" - Piatra Neamț

Cintarea României
Se-aude griul tînăr sub zăpezi 
cum infioară mijlocul cîmpiei, 
viorile pămintului se-aud 
eternizind Cintarea României.

Colindat-am colindat 
Țara-ntreagă-n lung ți-n lat 
Și-ntilnit-am intîlnit 
Chipul țârii înflorit. 
Oamenii zorind cu spor 
Liberi, demni, la rostul lor.

Azi, stâpini ți făurari, 
Vrem ca Anul Nou in dar 
Să ne-aducă bucurii 
Cite flori sint pe cimpii, 
Cite stele sint pe boltă, 
Cite spice sînt in holdă, 
Cite sînt, cite s-or face 
Pentru viață, pentru pace!

Petre POPA

Partidul este călăuza și trainica povață
A celor mulți ce-au cutezat cu noi
E tot ce-avem mai bun ți mai de preț in viață 
Lumina care-ți trece vâpăile-n eroi.

Este solara aripă ce temerar $e-nalță 
Dinspre trecut, prezent și viitor 
Avîntul ce pulsează spre clară dimineață 
Doinirile străbunilor de dor.

Se limpezesc fintinile din grai, 
ochii coboară cerul intr-o carte — 
cit pot s-alerg cu zorile-n priviri 
sufletul meu mulțimii se importe.

Se-aude rouă, zările-nflorind, 
pămintul nostru limpede se-aude ; 
pe riurife patriei, eroii 
aprind mireasma sălciilor crude.,.

Eugeniu NISTOR 
Cenaclul literar 

„Liviu Rebreanu" - Tg. Mureș
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CONSUMA COMITEM NATIONAL ROMAN 
„OAMENII DE ȘTIINȚĂ ȘI PACEA”

(Urmare din I)
tuziastul răspul poporului român 
la strălucitele jative de pace ale 
conducâtoruluiit al partidului si 
statului nostnrearea comitetului, 
conturată cu jiul Simpozionului 
internațional nenii de știință și 
pacea", desfăș în Capitala Româ
niei, sub înaliiatronaj al tovară
șului Nicolae ișescu, la începutul 
lunii septemt evidențiază hotă- 
rîrea savanțillin țara noastră, a 
tuturor celor 1 desfășoară activi
tatea în dome cercetării științifi
ce și dezvoltăihnologice de a con
lucra activ cunenii de știință din 
celelalte țări tpta pentru progres, 
pentru dezar;, pentru apărarea 
dreptului funental al tuturor na
țiunilor la exiță, pace și libertate.

Comitetul ebrmat din reprezen
tanți ai oamer de știință'din țara 
noastră, aleș. cadrul adunărilor 
desfășurate îstitutele centrale de 
cercetare și emiile de profil, în 
instituțiile deățămlnt superior, in 
uniuni și asol. El are menirea de 
a acționa, inritul poziției princi
piale a Romă pentru soluționarea 
marilor prob) ale lumii contem
porane, al ucitelor inițiative de 
pace și dezare ale tovarășului 
Nicolae Ceatiu, aducîndu-și con
tribuția, în <il puternicului front 
mondial al înților. la adoptarea 
t r măsuri bile pentru oprirea 

..irsei înarrror și trecerea la 
dezarmarea îrală, in primul rînd 
la dezarmanșicleară, pentru edifi

carea unei lumi a păcii, dreptății și 
egalității între popoare.

în cursul adunării și-au găsit o 
elocventă expresie sentimentele de 
adîncă prețuire fată de prodigioasa 
activitate depusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu pe plan politic, științific, 
social, fată de contribuția sa de 
inestimabilă valoare la dezvoltarea 
științei românești contemporane. Ia 
întărirea cooperării internaționale 
dintre oamenii de știință.

Comitetul național român „Oame
nii de știință și pacea" a ales, in una
nimitate, în calitatea de președinte al 
comitetului și președinte al Biroului 
Executiv al comitetului pe tovarășa 
academician doctor inginer _ Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-m'inistru 
ai Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie.

Participanții și-au manifestat de
plina satisfacție pentru alegerea to
varășei Elena Ceaușescu în această 
prestigioasă funcție, garanție certă 
că noul organism își va face pe de
plin datoria, va contribui la afirma
rea idealurilor de pace, prietenie și. 
colaborare ale poporului nostru, la 
întărirea Conlucrării dintre oamenii 
de știință din Întreaga lume, în 
scopul reducerii tensiunii internațio
nale. adoptării unor măsuri efective 
de dezarmare, asigurării unui climat 
de pace, securitate și cooperare, în 
care toate națiunile să se poată dezvol
ta liber, conform propriilor aspirații.

Reprezentanții oamenilor de știin
ță prezenți la adunare au exprimat 
hotărirea fermă a acestora de a nu 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin In domeniile lor de activitate, 
pentru a contribui plenar la ridicarea 
țării pe cele mal înalte culmi ale ci
vilizației socialiste, pentru ca -noul 
organism constituit să devină un de
tașament revoluționar, de frunte, al 
luptei pentru pace a națiunii noas
tre, al politicii interne Si interna
ționale a partidului și statului 
nost iu.

în încheierea adunării, tovarășa 
academician doctor inginer Elenă 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președinte al Consi
liului Național pentiii Știință șl Teh
nologie. președinte al Comitetului 
național român „Oamenii de știință 
și pacea", președinte al Biroului Exe
cutiv al comitetului, a rostit o 
cuvintare.

Cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu in
teres și deosebită satisfacție, fiind 
subliniată de cei prezenți cu puter
nice aplauze.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire. participanții la ședința de 
constituire a Comitetului național 
român „Oamenii de știință și 
pacea" au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cvînfarea tovarășei academician 
octor inginer Elena Ceaușescu

(Urmare drag. I)

înalta îndtire și răspundere de 
a se manta în modul cel mai 
activ ca lit an ți fermi pentru
pace și tindere internațională, 

între ștă și pace au existat 
întotdeauio strînsă legătură, o 
conditions și determinare re
ciprocă. îșaga evoluție a uma
nității deîstrează că progresul 
și pacea :pot fi concepute fără 
contri bufi nemijlocită a științei, 
iar științd-și poate afirma posi
bilitățile progres decît în con
diții de pi în acest spirit, parti
dul,- sociiea noastră socialistă 
asigură oenilor de știință toate 
condițiilentru ca, prin întreaga 
lor active, să se afirme ca 
luptători jărîți pentru construc
ția socialiului în România, pen
tru dezvefea economico-socială 
a țării șimăstarea poporului — 
și, totod; ea militanți- activi 
pentru p«și colaborare în întrea
ga lume. •

Prin înaga activitate a comi
tetului pare l-am constituit as
tăzi, va bui să demonstrăm că 
oamenii știință din patria noas
tră înțel pe deplin marile răs
punderi >le revin în dezvoltarea 
societății noastre socialiste și 
s-au angțt, cu toate forțele, alături 
de milioșle de oameni ai muncii 
din țara lastră, din Europa și din 
întreaga ume, în lupta pentru 
apărareareptului fundamental al 
tjșnno—>' - ață, ia pace, la

demnă.

în spiritul politicii partidului și 
statului nostru, al concepției pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, comitetul nostru va' tre
bui să organizeze acțiuni concrete 
și să facă propuneri în vederea 
împiedicării folosirii științei în 
scopul înarmărilor, pentru dezar
mare, pe care să le trimitem diferi
telor foruri internaționale, precum 
și instituțiilor din sistemul O.N.tf.

Acționînd cu deplină responsabi
litate pentru destinele păcii și ci
vilizației, conlucrînd tot mai strîns 
cu organizațiile similare și cu 
oamenii de știință din toate țările, 
trebuie să facem tot mai puternic 
auzit glasul de pace al României 
socialiste, să afirmăm cu toată 
energia voința poporului nostru de 
a-și uni eforturile și a colabora 
activ cu toate popoarele lumii pen
tru cauza destinderii și securității, 
pentru împiedicarea declanșării 
unui război nuclear nimicitor.

împreună cu toți cei ce iubesc 
pacea și progresul, trebuie să ne 
ridicăm în modul cel mai hotărît 
împotriva politicii de înarmări, să 
ne unim rîndurile cu oamenti de 
știință, cu forțele înaintate din în
treaga lume, să manifestăm iniția
tivă și să desfășurăm acțiuni ener
gice pentru a face ca știința, roa
dele muncii savanților și cercetă*  
torilor să nu mai fie folosite în 
scopul războiului’ și distrugerii, ci 
să fie puse numai și numai în 
slujba vieții, a păcii și bunăstării 
popoarelor !

Să acționăm în modul cel mai

hotărît pentru oprirea amplasării 
și desfășurării de noi rachete, nu
cleare în Europa, pentru renun
țarea la fabricarea bombei cu neu
troni, pentru dezarmare, și în pri
mul rînd dezarmare nucleară !

Luptînd în modul cel mai activ 
pentru pace, oamenii de știință din 
România au înalta îndatorire de a 
face totul pentru ca, în strînsă 
unitate crf poporul, să asigure în
făptuirea fermă în viață a politicii 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare multilaterală a societă
ții socialiste, de înflorire a știin
ței și tehnicii, de afirmare plenară 
a revoluției tehnico-științifice în 
patria noastră. Să nu precupețim 
nici un efort pentru realizarea im
portantelor programe pe care le 
avem, in acest cincinal, în dome
niul cercetării științifice, astfel ca 
patria noastră socialistă să înain
teze tot mai rapid pe calea pro
gresului și civilizației și, în același 
timp, să aducă o contribuție tot 
mai însemnată la politica de des
tindere, independență și pace în 
Europa și în lume 1

Aflîndu-ne în preajma Anului 
Nou, doresc să vă adresez, dum
neavoastră, și tuturor oamenilor de 
știință din patria noastră, calde 
urări de succes în munca de răs
pundere consacrată dezvoltării șt 
înfloririi României socialiste, cau
zei nobile a păcii și progresului !

Urez Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea" — 
constituit astăzi — mult succes în 
activitatea sa viitoare !

TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Republicii Socialiste România

(Urmai din pag. I)
mutări e arme din lume. Cunoscind bine consecințele 
pe carde-ar avea trecerea la orice formă, oricit de 
limltatf de utilizare a armelor nucleare, comitetul 
adrese*  oamenilor de știință din întreaga lume, fără 
deosebi; de convingeri politice, filozofice, religioase 
sau deiltă natură, chemarea să demaște fără cruțare 
orice irercări de inducere in eroare a savanților și 
opinieioublice cu privire la sensul și urmările cursei 
inarmălor. ale confruntărilor posibile în condițiile 
actualesă aleagă cu hotărîre singura alternativă mo
rală jstă — aceea de a-și ridica vocile unite, spu- 
nind u NU hotărit războiului și pregătirilor de război. 
Totodai, comitetul cheamă savanții, cercetătorii și 
inginer, toți specialiștii să-și mobilizeze întreaga pri
cepere ii putere de muncă spre a da soluții concrete 
marilotprobleme ce frămintă omenirea, lipsurilor și 
nevoile oamenilor, care să deschidă căi largi soluțio
nării cicăror diferende numai pe calea tratativelor, 
apropicii popoarelor, cooperării internaționale libere 
de orie bariere și restricții, pentru progres și dez- 
voltarf

Comtetul național român adresează tuturor oameni
lor deștilnță, instituțiilor și organizațiilor științifice 
din lnreaga lume chemarea fierbinte de a ne uni 
efortirile in lupta pentru o lume fără arme și fără 
războiie, pentru o lume a păcii și colaborării.

Projunem ca, împreună cu alte comitete naționale, cu 
celelate organizații de luptă pentru pace, sâ ne strîn- 
gem indurile constituind un Comitet internațional 
„Oamenii de știință și pacea", prin care să pro- 
movăn țelurile mișcării mondiale a oamenilor de 
științi pentrtf pace In forurile politice, la cele 
mai nalte niveluri, să facem propuneri constructive 
la Organizația Națiunilor Unite și in toate forurile în 
cave se negociază 6oarta păcii șl securității, viitorul

popoarelor. Ne exprimăm convingerea că acest proces 
poate fi accelerat prin întrunirea, in cel mai scurt .timp 
posibil, a unui Congres mondial „Oamenii de știință și 
pacea", ,care să fie pregătit de Comitetul internațional 
de inițiativă, al cărui nucleu s-a constituit, in luna sep
tembrie a acestui an. cu ocazia Simpozionului interna
țional de la București. Asupra constituirii comitetului 
nostru, a scopurilor și programului său de acțiune vom 
informa Comitetul international de inițiativă, instituții 
din sistemul O.N.U. și alte organizații internaționale, 
prestigioase instituții și personalități științifice de peste 
hotare.

Punind această acțiune sub semnul luptei dumnea
voastră neobosite pentru pace și dezarmare, securitate 
și cooperare în Europa și in întreaga lume, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general 
al partidului și președinte al Republicii, că vom face 
totul pentru promovarea politicii partidului și statului 
nostru in problemele păcii, spre a îndreptăți încrederea 
acordată științei de poporul nostru, de toți oamenii a- 
cestui Pămint. Ne angajăm, totodată, ca, prin munca 
noastră de fiecare zi. sâ sporim necontenit contribuția 
științei șl tehnologiei la dezvoltarea economică șl so
cială a țării, să îndeplinim exemplar prevederile pla
nului. ale programelor-directivă aprobate de Congresul 
al XII-lea al partidului. Sintem conștienti că cei mai 
de preț omagiu pe care il putem aduce luminoasei 
cauze a păcii și colaborării între popoare îl constituie 
participarea directă, concretă a oamenilor de știință 
la făurirea unei Românii socialiste multilateral dezvol
tate. capabilă sâ contribuie In tot mai mare măsură la 
soluționarea marilor probleme ale umanității, la creș
terea bogăție] materiale și spirituale a omenirii.

Sintem hotărîți să facem din lupta pentru bunăstarea 
și fericirea oamenilor, din lupta pentru pace, pentru 
înălțarea scumpei noastre patrii pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației, suprema îndatorire a ști
inței, sensul și țelul muncii și vieții noastre.

COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN „OAMENII DE ȘTIINȚĂ Șl PACEA"

cinema
• Saltimbancii : PATRIA — 9 : 11.15 ;
13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15, GRIVIȚA —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• Marla-Mlrabela : SCARA — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14.15 : 16 ; 17,45 ; 19,45.
FAVORIT - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18 : 
20. CULTURAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.
o Ana șl „hoțul" s FERENTARI —
15.30 : 17.3» ; 19.30.
• întoarcere la dragostea dinții t 
PACEA — 1-5,30 ; 17,30 ; 19,30.
• învingătorul : POPULAR — 17.30 : 
19.30.
• Mondo umano : COSMOS — 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Aventurile lui Buddy Holly : SALA

MICĂ a PALATULUI — 10 ; 12,30 : 
15 : 17.30 ; 20.15.
• Răsunetul fluviului : TIMPURI NOI
— 9 ; 11 : 13 ; 13,30 ; 17,45 : 20.
• Hangar 18 : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15. BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,39 ; 15,45 : 18 ;
20.15, MELODIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
15,45;'18; 20,13.
• Nici măcar n-ați visat t VICTORIA
— 10 : 12 ; 14 : 16 ; 18 ; 20.
• Călăuza : CENTRAL — 9 ; 12 : 16 ; 
19.
• Un glonte rătăcit ! BUZEȘTI —
16.30 ; 18,15 ; 20.
• Caseta Măriei de Medici : DACIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 : 18 ; 20, 
MIORIȚA — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ;
20.15.
a Fata cu scoica s COTROCENI — 15 !
17.30 ; 20.
• Legenda lui Clun Hian : FLACARA 
17.30.
• Acum douăzeci de ani : PROGRE
SUL — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.

• Kagemusha : STUDIO — 10 ; 13 ; 
16 ; 19.
• Soare șf umbră : CAPITOL — 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Provinciala : FESTIVAL — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLORIA —
11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 10 ; 20.15.
• Program de vacanță — 0.15 : 11 :
12.45 ; 14.30 ; 16,15 ; Fata Morgana —
18 : 20 : DOINA. ,
• Capitolul al doilea : FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15,
AURORA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
30. FLAMURA — 11 ; 13.15 : 15,30 :
17.45 ; 20.
• Jezebel : EFORIE — 9 : 11,15 ;
13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Yankeii s LIRA - 15.30 ; 19. VIITO
RUL — 11 ; 13.45 ; 16,15 ; 19.
• Lupii mărilor : DRUMUL SĂRII — 
16 ; 18 ; 20.
• Călărețul electric : CIULEȘTI — 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.15.
• Copie la indigo : FLOREASCA —

Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

J _ ...............N _ , ......„_____________________

DEPLINA APROBARE A NOILOR MASURI 
DE STIMULARE A CREȘTERII PRODUCȚIEI AGRICOLE
Intr-o atmosferă de puternică an

gajare și unitate a țărănimii. >a în
tregului popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marți. 29 decem
brie. s-au desfășurat lucrările ple
narei Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. „

La lucrările plenarei a luat parta 
tovarășul Emil Bobu, memhru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au participat membrii Consiliului 
uniunii si ai Comisiei de reviziei 
președinții uniunilor județene ale 
C.A.P., reprezentanți ai Ministeru
lui Agriculturii si Industriei Alimen
tare. ai altor ministere și organe 
centrale, activiști ai U.N.C.A.P.

Plenara a analizat, cu exigentă și 
răspundere.. critic și autocritic, in. 
spiritul orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului, mo
dul cum au acționat organele da 
•conducere colectivă ale uniunilor si 
unităților agricole cooperatiste pen
tru îndeplinirea planului pe 1981. a 
dezbătut sarcinile ce revin agricultu
rii cooperatiste din pianul național 
unic pe 1982 și a stabilit măsurile po- 
litico-organizatorice care să asigure 
înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
privind creșterea substanțială a 
producției vegetale si animale, a 
eficientei economics in toate uni
tățile.

' Participanții la dezbateri au sub
liniat că. rezultatele bune obținute 
'în acest an de multe unitati agricole 
cooperatiste din toate zonele tării 
demonstrează rezervele, marele po
tențial de care dispune agricultura 
cooperatistă pentru a-si spori sub
stantial contribuția la buna aprovi
zionare a populației si satisfacerea 
celorlalte cerințe ale economiei na
ționale. Totodată, au relevat că in
dicatorii dc plan pe anul 1982 sint 
pe deplin realizabili — corelați cu 
baza tehnico-materialâ si cu expe- 
xienta dobindită — că recentele de
crete ale Consiliului de Stat cu pri
vire la contractările si achizițiile ds 
produse vegetale 81 animale, elabo
rata din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pe baza Hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., au o importantă determi
nantă în creșterea producției agrico
le, în realizarea celorlalte obiective 
ale noii revoluții agrare.

In continuare. Consiliul Uniunii 
Naționale' a fost informat asupra 
participării țărănimii, a celorlalți 
oameni ai muncii din agricultura 
cooperatistă la amplele manifestări 
consacrate luptei pentru dezarmare 
generală,, securitate. colaborare si 
pace.

In. încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Emil Bobu.

Participanții la plenara au adoptat 
apoi' o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in căra, printre altele, se spune :

Reprezentanții țărănimii și-au în
sușit pe deplin aprecierile si criticile 
formulate de dumneavoastră la plena
ra Consiliului National al Agricultu
rii. la plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem . al 
Dezvoltării Economice si Sociale 
cu privire la rezultatele înregistrate, 
■la lipsurile și neajunsurile care s-au 
manifestat in organizarea si condu
cerea activității din agricultură. în 
efectuarea la timp și de calitate a 
lucrărilor. S-a scos cu tărie în evi
dentă faptul că producțiile obținute 
în anul 1981 nu reflectă sprijinul pu
ternic acordat agriculturii cooperatis
te; nu siht pe măsura condițiilor 
create prin grija conducerii partidu
lui și statului nostru, a cerințelor 
economiei naționale, nu au asigurat

Cronica
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Cuba — cea de-a 
XXIII-a aniversarele Zilei eliberării, 
marți după-amiază.Ja avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, in 
cadrul căreia scriitorul Toma George 
Maiorescu a prezentat impresii de 
călătorie in această țară.

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

Au fost prezenți dr. Humberto 
Castello, ambasadorul Republicii

tv
Programul 1
18,00 Telex
16,05 De Ziua Republicii. Clntece pa

triotice șl revoluționare
16,30 Viața școlii.
17,05 Retrospectiva muzicală — 1981.
18,00 Revista Clntării României. De 

Ziua Republicii la Întreprinderea
.. „Republica" din Capitală

18,25 Almanah pionieresc. Republicii 
Iubite.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

decembrie. 1 și 2 ianuarie. tn țară i 
Vremea Va fi caldă,, mal ales Ia înce
putul intervalului, cerul va fi schim
bător. cu tn no rări mal accentuate în

11 ; 13 ; 15.30 ; 17,45 ; 20. TOMIS — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Războiul stelelor ! VOLGA — 9 ; 
12:16; 19.
• Piedone în Egipt : MUNCA — 16 ; 
18 ; 29.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea iul Moromete — 15.
• Filarmonica ..George E n e s c u" 
(Ateneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Paul Popescu. Soliști : Elena 
Grigorescu, Valentin Teodorian, Ni
colae Andreescu, Dan lordăchescu 
— 19.30
• Opera Română : Bălcescn — 19
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

Telegrame externe
„Să nu permitem transformarea planetei 
noastre într-o arenă de război nuclear*

înfăptuirea integrală a fondului cen
tral al statului de produse agro- 
alimentare.

Țărănimea, toți lucrătorii ogoarelor 
au primit cu deplină satisfacție Ho
tărirea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. eu privire ia apli
carea de noi măsuri de stimulare a 
producătorilor agricoli, precum și 
decretele Consiliului de Stat privind 
contractările și achizițiile de produse 
agricole vegetale și animale. Princi
palii beneficiari ai importantelor 
fonduri alocate suplimentar de stat 
în acest scop sînt unitățile din agri
cultura cooperatistă, care contribuie 
la formarea fondului central cu 88 la 
sută la cereale, 82 la sută la floarea- 
soarelui. 97 la sută la sfecla de zahăr, 
43 la sută la legume, 53 la sută Ia 
fructe, 63 la sută la struguri și cu im
portante cantități de produse ani
maliere.

Dind cea mai înaltă apreciere a- 
cest.or documente de importantă ho- 
tărîtoare pentru creșterea aportului 
țărănimii la înfăptuirea planului na
țional unic de dezvoltare a . agricul
turii, a programelor autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale, la 
satisfacerea tot mai bună a nevoilor 
economiei naționale de produse agri
cole, in numele tuturor lucrătorilor 
ogoarelor. Consiliul Uniunii Națio
nale vă adresează, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cele mai vii mulțumiri, exprimînd 
recunoștința lor fierbinte pentru 
preocuparea statornică, plină de răs
pundere, ce o manifestați pentru în
florirea continuă a agriaulturii româ
nești. Acestor noi măsuri de însemnă
tate deosebită pentru creșterea pro
ducției agricole, cooperativele și aso
ciațiile, toți producătorii le vor’ răs
punde prin muncă rodnică, prin inze- 
cirea eforturilor pentru realizarea unor 
producții vegetale și animale tot mai 
mari, pentru livrarea la fondul de 
stat a unor cantități mereu sporite 
de produse agroalimentare. aceasta 
constituind calea sigură pentru dez
voltarea economică a fiecărei unități, 
ridicarea nivelului de trai al coope
ratorilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, pentru creșterea contribuției 
agriculturii la lărgirea schimbului de 
produse între Sat și oraș, la întărirea 
alianței muncitorești-țărănești, la 
progresul econoinico-social al tării.

Consiliul Uniunii Naționale, dind 
expresie voinței unanime a lucrăto
rilor din agricultura cooperatistă — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — a primit cu deplină 
aprobare și înaltă mindrie patriotică 
noua și strălucita dumneavoastră ini
țiativă de pace, apelurile înflăcărate 
ale celor mal înalte și reprezentative 
forumuri naționale adresate poporu
lui român, tuturor popoarelor lumii, 
ca și magistrala dumneavoastră 
cuvintare rostită la marea adunare 
populară din București, care vor ră- 
mine in conștiința omenirii ca docu
mente istorice pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor internaționale con
temporane.

In numele milioanelor de coopera
tori, al mecanizatorilor și specialiști
lor. al întregii țărănimi. Consiliul 
Uniunii Naționale se angajează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca. militînd cu fermitate 
pentru pace, dezarmare, prietenie și 
colaborare între popoare, să, facă 
totul incit anul 1982 să constituie o 
etapă importantă in realizarea pla
nului cincinal în agricultură, in spo
rirea contribuției acestei ramuri 
prioritare Ia înfăptuirea obiectivelor 
programului autoconducerii și âuto- 
aprovizionării teritoriale, la creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Ia ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

(Agerpres)

JAPONIA
TOKIO 29 (Agerpres). — Sub de

viza „Să nu permitem transformarea 
planetei noastre într-o .arenă de 
război nuclear!", în marele oraș ja
ponez Yokohama (prefectura Kana
gawa) a avut loc o demonstrație 
antirăzboinică, la care a luat parte 
un mare număr de oameni ai muncii. 
Ea a foșt organizată de Consiliul 
nipon pentru interzicerea armelor 
atomice și cu hidrogen, de Comitetul 
nipon pentru pace și Consiliul femei
lor pentru o nouă Japonie. Partici- 
panții la manifestație s-au pronunțat 
împotriva cursei înarmărilor și a 
sporirii efortului militar al Japoniei, 
cerind tuturor forțelor progresiste 
din țară să-și activizeze lupta pen
tru pace, împotriva pericolului nu
clear.

R.F.G,
BONN 29 (Agerpres), — Planurile 

N A.T.O. de amplasare a unor noi 
rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa sint iraționale si periculoase 
— a declarat generalul vesl-german 
în rezervă Gfinther Vollmer. într-un 
interviu acordat presei. Destinderea 
—- a arătat el — este singura cale 
care poate evita confruntarea, ea 
fiind reciproc Avantajoasă si contri
buind la lichidarea neîncrederii. Ge
neralul vest-german s-a pronunțat, 
totodată, în favoarea instituirii unui 
moratoriu asupra amplasării în Euro
pa a unor noi mijloace racheto-nu- 
cleare cu rază medie de acțiune de 
către țările N.A.T.O. si U.R.S.S. — 
relevă agenția T.A.S.S.

Se dezvoltă cooperarea româno-algeriană
ALGER 29 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei in Algeria, șeful 
Departamentului pentru construcții in 
străinătate. Ion Stânescu. s-a intilnit 
cu miniștrii algerieni ai urbanismului 
și locuințelor, energiei și petrochi
miei, sănătății și turismului. Demni
tarii algerieni au apreciat evoluția 
bună a relațiilor româno-algeriene. 
evidențiind contribuția personală a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la impulsionarea, 
admcirea și diversificarea legăturilor 
de prietenie dintre țările si popoa
rele noastre.

S-a convenit cu această ocazie 
realizarea unor acțiuni concrete de

cooperare în domeniul construcțiilor 
intre România și Algeria.

★
La Alger au fost semnate Acordul 

româno-algerian de Cooperare in do
meniul construcțiilor și o convenție 
de asigurări sociale. Din partea gu
vernului român, documentele au fost 
semnate de Ion Stânescu, iar din 
partea guvernului algerian — de 
Ahmed Aii Ghozali. ministrul urba
nismului și locuințelor, și, respectiv, 
de Abderrazak Bouhara. ministrul 
sănătății. A fost prezent însărcinatul 
cu afaceri al României la Alger, 
Tudor Zanfira.

Sesiunea Adunării Naționale a Puterii Populare 
a Republicii Cuba

Realegerea tovarășului Fidel Castro in funcția 
de președinte al Consiliului de Stat și al guvernului

HAVANA 29 (Agerpres). — Adu
narea Națională a Puterii Populare 
a Republicii Cuba, reunită în prima 
sesiune a celei de-a Ii-a legislaturi, 
l-a reales pe Fidel Castro in funcția 
de președinte al Consiliului de Stat 
și al guvernului — anunță agenția 
Prensa Latina.

în funcția de prim-vjeepresedinte 
a fost reales Raul Castro, iar Juan 
Almeida. Ramiro Valdes. Guillermo 
Garcia, Carlos Rafael Rodriguez și

Blas Roca au fost aleși vicepre
ședinți-

Conform prevederilor constituției, 
președintele Fidel Castro a prezen
tat spre aprobare adunării noul Con
siliu de Miniștri, care prezintă pu
ține modificări in raport cu guver
nul anterior. Intre acestea se numără 
numirea in funcția de vicepreședinte 
a lui Antonio Esquivel, care il înlo
cuiește pe Flavio Bravo, ales pre
ședinte al Adunării Naționale a Pu
terii Populare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Consiliului Central Palestinian ® Convorbiri 

eqipteano-sudaneze
DAMASC 29 (Agerpres). — După 

cuin informează agenția palestiniană 
de știri W.A.F.A.. la Damasc s-au în
cheiat lucrările Consiliului Central 
Palestinian — organism alcătuit din 
reprezentanții tuturor forurilor de 
decizie nalesțintene, ce se reunește 
intre sesiunile Consiliului National. 
Palestinian (parlamentul). în cadrul 
lucrărilor, desfășurate sub conducerea 
lui Khaled Al-Fahhoum, președintele 
Consiliului Irațional Palestinian, au 
fost examinate ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu și din 
lumea arabă. Participanții — subli
niază agenția au reafirmat atașa
mentul fată de rezoluțiile Consiliului 
National Palestinian și, față de pro
gramul, politic provizoriu al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
privind inițiativele vizînd reglemen
tarea problemei palestiniene.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a prezentat 
in cursul lucrărilor o informare in le
gătură cu vizitele întreprinse in ulti
ma perioadă intr-o serie de țări, în- 
tre»care și Eomânia.

CAIRO 29 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a avut 
convorbiri cu ministrul apărării al 
Sudanului, Abdel Magid Hamid Kha
lil. într-o declarație făcută presei la 
încheierea întrevederii — relevă 
agenția Q.N.A. — Khalil a arătat că 
în centrul convorbirilor s-au aflat 
cooperarea militară și situația din 
regiune. în urma convorbirilor din
tre delegațiile șddanezâ și egip
teană — a menționat el — vor fi 
prezentate guvernelor respective re
comandări privind eforturile militare 
ale celor două tari.

zilei
Cuba la București, și membri ai am
basadei.

★
Sala mică a Palatului Republicii 

Socialiste România a găzduit, marți 
seara, un concert susținut de forma
ția instrumentală italiană „Forum".

La concert, care s-a bucurat de un 
deosebit succes, au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și’Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe, Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, personalități ale 
vieții culturăl-artistice bucureștene.

A fost prezent Benedetto Santarelli, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,30 Republica la anii împlinirilor.
19.55 Odă Republicii.
80.40 Teatru TV : „Comoara din deal" 

de Cornelia Marcu.
22,10 Telejurnal
Programul 2
10.00 Telejurnal ,
19,30 Republica ia anii Împlinirilor
19.55 Odă Republicii.
20.40 Uriaș la 15 ani. Regla Alexandru 

Drăgulescu. Film documentar.
30.50 Floarea din grădină.
21.45 Poezia muncii în creația școlară
22,10 Telejurnal

vestul și nordul țării, unde temporar 
va ploua. Izolat., se vor produce des
cărcări electrice. T.n celelalte regiuni, 
ploi Izolate și burniță. Vlnt elab pînă 
la moderat, predomlnînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar maximele intre plus 2 și plus 12 
grade, izolat mai ridicate. Ceață loca
lă, mai ales la începutul intervalului.

(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles 7 — 19.30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe auto
stradă — 20.
• Teatrul de comedie : Sentimental 
tango — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) : 
Jocul vieții și al morții in deșertul de 
cenușă — 19,30 ; (gala Studio) : Scoica 
de lemn — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Măjestle) : 
Perlele — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „Constantin
Tănase" (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30 ; (sala Victoria) :
Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia romfină" : La 
flnttna dorului — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (la clubul 
Flnanțe-bănci) : Bu-Ali — 10 ; 15.
• Circul București : Fantastic circ — 
19,30.

AGENȚIILE DE PRESA >
e scurt

STAȚIA ORBITALA ȘTIINȚIFICA „SALIUT-6-, lansată in spațiul cos
mic in urmi cu 51 de luni, a efectuat, mărfi, la ora 12,00 (ora Moscovei), 
cea de-a 24 450 rotație in jurul Pămintului — a anunțat Centrul de coordo
nare a zborurilor cosmice. In prezent — informează agenția T.A.S.S. — 
„Saliut-(i“ iși continuă zborul in regim, automat, impreună cit satelitul ar
tificial al Terrel „Cosmos-1 267“. —■ —— - - — 
conformitate cu programul 
pertmentează aparatura și 
zborului de lungă durată.

PLENARA C.C, AL P.
VIETNAM. La Hanoi
plenara C.C. al P. C. din Vietnam, 
cafe a dezbătut documentele legate 
de apropiatul Congres, al V-lea. al 
partidului, precum și liniile direc
toare și indicatorii planului de stat 
pe 1982. După cum se arată in co
municatul dat publicității, plenara 
a acordat o atenție deosebită sarci
nilor și măsurilor menite să ducă la 
dezvoltarea iri continuare â produc
ției agricole și industriale.

cu care s-a cuplat la 19 iunie 1981. In 
stabilit, in timpul evoluției in Cosmos se e.v- 
utilaful celor două nave cosmice in condițiile

C. DIN 
a avut loo

relațiile Franței și Greciei și la 
legăturile pe linie de partid, mi
nistrul Claude Cheysson a subli
niat ; „Există o dorință comună 
la cele două țări de a găsi din nou 
drumul spre destindere, in pofida 
tensiunilor de moment, si de a 
contribui la realizarea păcii 
Orientul Mijlociu".

în

I 
I

LA PANMUNJON s-a desfășurat 
Juni o nouă ședință a Comisiei mili
tare de armistițiu din Coreea — re
latează agenția A.C.Ț.C. Reprezen
tantul R.P.D. Coreene a exprimat 
un energic protest fată de provo
cările militare frecvente ale părții 
sud-coreene in zona demilitarizată . 
și fată de violările spațiului aerian- 
al R.P.D. Coreene de către avioane 
de recunoaștere americane. El a 
cerut încetarea imediată a unor 
asemenea acțiuni premeditate, care 
sporesc tensiunea in regiune si 
creează o psihoză de pregătire de 
război.

PRELUNGIREA STĂRII DE 
SEDIU ÎN SALVADOR. Junta 
guvernămint din Salvador a Dre- 
lungit pe o nouă perioadă de 30 de 
zile starea de asediu, in vigoare pe 
întreg teritoriul național de la 6 
martie 1980.

A- 
de

ÎNTREVEDERI LA ATENA. Mi
nistrul relațiilor externe al Fran
ței, Claude Cheysson, a fost pri
mit. marți, de președintele Greciei. 
Constantin Karamanlis, si de pri
mul ministru. Andreas Papandreu. 
Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au axat asupra pro
blemelor bilaterale, abordindu-se și 
o serie de aspecte ale actualității 
internaționale. Totodată au fost 
analizate relațiile dintre partidele 
socialiste din Grecia si Franța. Re- 
ferindu-se — într-o declarație — la

ȘOMAJUL IN TARILE PIEȚEI COMUNE. Numărul șomerilor înregistrați 
la sfirșltul lunii decembrie in cele zece țâri membre ale Pieței comune 
este de aproximativ 10 milioane, echivalind cu nouă la sută din întreaga 
populație aptă de muncă. Potrivit datelor Direcției de statistică a C.E.E., 
din totalul șomerilor existenți 43 la sută sint femei, iar 4 milioane tineri 
pînă în 25 de ani. In anul 1982 se așteaptă 0 creștere și mai mare a

CAPRICIILE VREMII. De peste o 
săptămină, termometrele din orașul 
lakutsk (U.R.S.S.) indică ziua tem
peraturi sub minus S3 grade Celsius, 
iar noaptea sub minus 57 grade. Din 
cauza pielei datorate gerului, razele 
Soarelui nu pătrund pină la supra
fața pămintulul șl astfel felinarele 
sint aprinse ziua și noaptea, fără 
să reușească, insă, să lumineze la 
distanțe mai mari de zece metri.

Viscole puternice au fost inregis- 
trate timp de peste 12 ore consecu
tiv in nordul Italiei, provocind di
ficultăți in transportul rutier către 
marile orașe Milano și Torino. S-au 
semnalat, totodată, numeroase acci
dente. La Veneția, furtuna si creș
terea apelor in lagună au pricinuit, 
pentru a patra oară in acest sezon, 
inundarea Pieței San Marco.

DECES. Miroslav Krleza, a cărui 
operă a marcat o Întreagă epocă în 
literatura croată și iugoslavă, a În
cetat din viață, marți, la Zagreb, 
in virstă de 89 de ani, anunță a- 
genția Taniug.

|_ ratei șomajului.

(
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[1981 AN DE VASTĂ ACTIVITATE A ROMÂNIEI

SUB SEMNUL APĂRĂRII PĂCII, SUPREMUL BUN AL OMENIM

♦

Prieteni dorim să fim cu alte neamuri

în pace, muncă și avînt.

ț

Nu vrem războaie pe pămînt,

Ci să trăim, sub tricolore' flamuri,

Inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

un viitor al certitudinilor
Lăsînd urmașilor

de importanță istorică pentru destinele omenirii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat la 30 octombrie o nouă 

și strălucită,inițiativă de pace, preconizînd organizarea șr desfășu
rarea unor mari manifestări de masă care să exprime voința de

poporului român oStre pepoarete si forteU

pace a poporului român, hotărîrea lui de a milita, împreună 
popoarele europene, cu toate forțele înaintate pentru oprirea cu 
înarmărilor, pentru dezarmare nucleară și generală.

«-„„A p E L U I,

Am auzit unele voci 
naive uimindu-se de ce se 
face atita agitație în jurul 
problemelor păcii și dezar
mării cind orice om de 
bună credință' si cu min
tea sănătoasă dorește cu 
ardoare Dacca. Si totuși 
pentru majoritatea covâr
șitoare a oamenilor din 
toate țările lumii oacea si 
dezarmarea se Dun ca 
Drobleme de mare acui
tate si responsabilitate. 
Căci Dacea si dezarmarea 
nu pot veni de la sine ; 
ele nu doi fi decit rezul
tatul eforturilor titanice 
ale forțelor iubitoare de 
oace oentru a-i determi
na De cei care continuă 
înarmările să se oorească 
de ne oanta ce duce SDre 
Drănastia războiului.

în contextul universal 
al acestor eforturi, poli
tica României socialiste, 
activitatea președintelui 
ei. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Dentru nro- 
gresul cauzei păcii si 
dezarmării. Dentru rezol
varea De cale pașnică a 
conflictelor, oentru în
țelegere si colaborare în
tre state. De temelia Drin- 
cioiildr de îustitie si e- 
tică. au o structură pro
gramatică originală, con
formă aspirațiilor vitale 
ale poporului nostru si 
intereselor tuturor do- 
Doarelor lumii. Consec
venta acestei politici a 
fost demonstrată de ac
țiunea României în anul 
1931 — activitate vastă, 
tumultuoasă, caracteriza
tă Drintr-un permanent si 
viguros sDirit de inițiati
vă. prin poziții construc
tive în toate marile Dro
bleme ale lumii contem
porane. activ susținute in 
forurile si reuniunile in
ternaționale. Drin dina
mism si stăruință in- pro
movarea dialogului, in 
dezvoltarea relațiilor cu 
toate națiunile de De glob.

în șiragul acestor ac
țiuni. o importantă isto
rică au inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
concretizate în Apelul 
Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, al Ma
rii 
al

ale DODorului nostru. A- 
ceste initiative au venit 
într-un moment crucial, 
de gravă încordare a si
tuației internaționale, de
terminată de persistenta 
atitor conflicte, de acte 
de imixtiune directă sau 
simulată în treburile al
tora. de amenințări la a- 
dresa independentei si li-

Dărarea bunului suprem — 
pacea. Ele vin. firește, din 
straturile adinei ale tra
dițiilor unui popor nasnic 
si muncitor, din dezide-\ 
ratele lui dintotdeauna de 
Dace in tară, pace la ho
tare. subliniate superior 
de sindirea socialismului 
științific, de natura orin- 
duirii pe care o făurim

Adunări Naționale si 
organismelor obștești

nistii popoarelor
te desfășurate De fondul 
unei aberante curse a 
înarmărilor. Ca și cum 
arsenalele existente nu 
sint si asa îndestulătoare 
uentru a ucide de sute, de 
orj suflarea omenească, 
sint lansate noi Droiecte 
nocive si iresponsabile de 
suDrainarmări a căror • 
transpunere in fantă ar 
SDOri pericolul unui război 
care Doate distruse Eu
ropa si întreaea lume. în 
aceste condiții, inițiative
le istorice ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu au 
făcut să răsune cu o vi
goare nemaipomenită gla
sul DODorului român in a-

si înțelegem s-o apărăm. 
Ele poartă necetea de lu
mină a unui om DOlitic 
de lâreă reoutatie inter
națională. identificat cu 
cauza păcii ne întreg. 
Darcursul activității sale 
și in toate momentele no
dale din ultimii șaispre
zece ani. Ele răspund, tot- 

• odată, năzuințelor fier
binți ale tuturor DODoare- 
lor. dornice să se elibe
reze de coșmarul ciuper
cii nucleare, să-si 
si să-si consolideze 
tul sacru la viată, 
bertate. si pace.

Discursul tovarășului 
Nicolae Ceausescu, rostit 
cu prilejul marii Adu
nări populare din Capita-

aoete 
dreo- 
la li-

lă, ca și atitea alte cuvîn- 
tări și expuneri conțin ja
loanele unor poziții con
structive. practice, cinsti
te. elaborate în numele 
adevărului si frumuseții 
vieții, al muncii creatoa
re. al calmului meditativ. 
Din tradiție, orin miezul 
incandescent al prezentu
lui. inițiativele acestea, e- 
ficiente si clare, deschid 
■perspectiva dinspre ceea 
ce am construit, spre ceea 
ce avem în proiect și pe 
machete, snre o lume în 
care toate națiunile să e- 
xiste. să se bucure de 
cuceririle mintii ome
nești. să le fructifice în 
vederea progresului infi
nit.

Rostite sincer si bâr- 
băteste. ideile Dresedinte- 
lui nostru, inițiativele si 
propunerile românești au 
o ' mare încărcătură mo
rală de răspundere in fata 
contemporanilor si urma
șilor : ele fac aoel Ia răs
punderea ce apasă De 11- 
merii conducătorilor de 
pretutindeni, ai popoare
lor Europei si lumii de a 
face totul, acum, cit nu 
.este urea tîrziu. Dentru a 
ODri amplasarea si dez
voltarea de noi rachete, 
și a se desființa cele exis
tente, pentru a sista pro
ducția de bombe neutroni
ce. pentru a se duce la bun 
sfîrsit negocierile începu? 
te si a înceoe pitele noi. 
care să ducă. în cele din 
urmă, la ODrirea definiti
vă a cursei sore neant si 
la realizarea unei secu
rități adevărate centru 
toate Doooarele. Un tel 
suprem, a cărui atingere 
este de conceput numai 
orin acțiunea, coniueată a 
statelor si DODOarelbr. Și 
aci rezidă sensul maior al 
inițiativelor românești. 
Un aoel la vigilentă. Ia 
rațiune. la convorbiri 
rodnice oentru ca toate 
popoarele de pe această 
stea ce se cheamă Pămin- 
tul să_ , muncească și să 
viseze în pape deplină, lă
sînd urmașilor zestrea cea 
mai de preț : certitudinea 
și liniștea zilei de mîine.

Al. ANDR1TO1U

Multiple rezoluții inițiate 
de România la O.N.U.

• ÎNGHEȚAREA $1 REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE. România 
propus înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1981 și re-a

ducerea lor treptată, în următorii 4—5 ani, cu cel puțin 10-15 la sută. 
Sumele economisite ar urma să fie folosite : jumătate pentru propria 
dezvoltare și jumătate pentru progresul țărilor „lumii a treia".

Rezoluția prezentată de România in actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a fost adoptată prin consens ; în baza ei va fi continuată activi
tatea de elaborare a principiilor care să guverneze acțiunile statelor în 
acest domeniu. '

• REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘNICE A DIFERENDELOR 
DINTRE STATE. Rezoluția inițiată în acest an de țara noastră a pus din 
nou in fața O.N.U. cerința aplicării stricte a căii tratativelor pentru so
luționarea oricăror probleme litigioase. Acceptarea unanimă a acestui 
principiu ar contribui la lichidarea conflictelor și a încordării pe glob, 
la înrădăcinarea in relațiile interstatale a principiilor dreptului inter
național.

Rezoluția, adoptată prin consens, reclamă definitivarea proiectului 
de Declarație.

• DEZVOLTAREA Șl ÎNTĂRIREA RELAȚIILOR DE BUNA VECINĂTATE. 
Inițiativa pornește de la însemnătatea pe care promovarea unor re
lații de înțelegere, colaborare și pace intre țările vecine o are pentru 
progresul statelor respective, pentru securitatea regională și generală.

Rezoluția inițiată de România a fost adoptată prin consens ; in . 
baza ei, va continua elaborarea unui document corespunzător.

• „ANUI, INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI : PARTICIPARE, DEZVOL- 
TARE, PACE", Rezoluția validează programul de măsuri și activități pentru 
pregătirea și marcarea în 1985 a unui șir de ample acțiuni dedicate tine
retului, afirmării rolului său in viața politică și socială mondială. Progra
mul a fost întocmit de un Comitet consultativ internațional a cărui pre
ședinție o deține reprezentantul României, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

In aceste momente decisive pentru soarta 
umanității, cind in Europa se adună norii 
negri ai unei furtuni catastrofale, poporul 
român, in numele dreptului fundamental al 
oamenilor la viață, existență liberă, la pace, 
adresează tuturor popoarelor europene, po
poarelor de pe celelalte continente, iubito
rilor de pace din intreaga lume o 
chemare de a ne uni glasurile și

un NU hotărit cursei înarmărilor, un NU 
hotărit rachetelor nucleare, un NU hotărit 
bombei cu neutroni, un NU hotărit arma
mentelor atomice de orice fel I Să impunem 
să se treacă la măsuri concrete, practice de

dezarmare, in primul rînd de dezarmare n 
clearâ I Să spunem un DA răspicat politii 
de destindere și colaborare, politicii de ii 
dependență, securitate si pace in întreag 
lume I"

vibrantă 
a spune

Nicolae

popoarele(Din Apelul poporului român către 
lume, pentru dezarmare și pace.cratice din intreaga 

șt progres).

Ceaușescu a întrunitInițiativa de pace a tovarășului 
adeziunea întregului nostru popor care a fost exprimată în :

• MII DE MITINGURI care ou avut loc în întreprinderi, insti
tuții, unități agricole ; in MARI ADUNĂRI in qomune, orașe, muni
cipii, toate reședințele de județ, cu participarea a milioane de 
oameni ai muncii.

• Șuvoiul TELEGRAMELOR ȘI MOȚIUNILOR adresate cu aceste 
prilejuri de participant! Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

• MARELE MARȘ AL TINERETULUI, desfășurat in Capitală sub 
deviza „Tineretul României dorește pacea", la care au luat parte 
peste 70 000 de reprezentanți din toate județele țării.

• Amplele DEMONSTRAȚII Șl MITINGURI ALE FEMEILOR din 
cele șase sectoare ale Capitalei.

Vibrant apel către oamenii
de știință

Sub înaltul patronaj al președintelui României, la București s-a 
desfășurat în zilele de 4—5 septembrie SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 
„OAMENII DE ȘTIINȚA Șl PACEA", la care au participat personalități de 
frunte ale vieții științifice mondiale.

In MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU adresat pârtiei- 
punților la simpâzion s-a s.ubliniat că „mai mult ca oricind, se impune 
organizarea unui puternic front mondial al oamenilor de știință care 
să acționeze și să-și spună cuvintul autorizat la Organizația Națiunilor 
Unite, la Conferința de dezarmare și in alte organisme internaționale 
in legătură cu dezarmarea și asigurarea unei păci trainice pe planeta 
noastră".

In APELUL PARTICIPANȚILOR LA SIMPOZION se adresează slujito
rilor științei, intelectualității de pretutindeni chemarea de a se alătura 
Comitetului internațional de inițiativă pentru pregătirea unui Congres mon
dial al oamenilor de știință in sprijinul păcii.

In acest cadru și în contextul acțiunilor ce se desfășoară in țara 
noastră, s-a constituit Comitetul național român „Oamenii de știință și 
pacea". Ca președinte al comitetului a fost aleasă tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. Constituirea comitetului se înscrie ca un 
moment important in unirea eforturilor oamenilor de știință din patria 
noastră in lupta pentru pace și dezarmare, pentru o politică de înțelegere 
și colaborare intre națiuni.

Pentru ca Europa să devină un continent
denuclearizat, al păcii și colaborării

La Madrid, eforturi neslăbiteLa Geneva, demersuri în vederea
succesului negocierilor în scopul edificării securității

șl forțele 'progresiste și demo 
pentru securitate, independenți

POPULARA DIN CAPITALA, pre-• GRANDIOASA ADUNARE
cedată de un mare marș pe magistralele Bucureștiului, la care au 
participat peste 300 000 de locuitori, precum și reprezentanți din 
toate județele țării, în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit o cuvintare memorabilă.

• O amplă suită de MANIFESTĂRI POLITICE Șl CULTURAL- 
ARTISTICE, între care : MASA ROTUNDA CU TEMA „PACEA Șl 
DEZARMAREA", organizată de Asociația de Drept Internațional și 
Relcții Internaționale, la care au participat oameni de știință din 
mai multe țări ; SIMPOZIOANELE „PACEA Șl UMANITATEA", des- 
fășurate in Capitală și in municipiile reședință de județ ; SIMPO
ZIONUL „EDUCAȚIA PENTRU DEZARMARE Șl PACE" ; EXPOZIȚIILE 
DE PICTURA, SCULPTURĂ Șl GRAFICĂ CU TEMA „Pacea - bunul 
cel mai de preț al omenirii" și EXPOZIȚIA DE AFIȘE „Pentru o lume 
fără arme".

M

în conștiința lumii - puternici 
ecou al cuvîntului române:

Activitatea neobosită a României socialiste, a președintelui Niie 
Ceaușescu in slujba păcii, dezarmării și colaborăm internaționuse 
bucură de inaltă prețuire pe toate meridianele :

„Președintele României — o 
personalitate de prim rang"

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este nu numai un mare conducător 
al României, un om politic proemi
nent al Balcanilor și Europei, ci și 
o personalitate mondială de prim 
rang".

Andreas PAPANDREU 
primul ministru al Greciei

structivă în procesul consacrae- 
zolvării marilor probleme corn*  
porane, pentru că fundamentub- 
liticii sale externe il constituie o- ■ 
movarea cooperării, a neinterveei 
în treburile interne ale altor se, 
a principiului că fiecare tară re 
dreptul să-și decidă propria «o;ă. 
Inițiativele pentru pace ale Rcâ- 
niei șint în consens cu aspirale 
tuturor popoarelor".

1

„Roi de frunte în promovarea 
principiilor păcii"

„Rolul de frunte pe care Româ
nia il joacă în promovarea princi
piilor sănătoase menite să salvgar
deze cauza păcii mondiale, a secu
rității, egalității și demnității umane 
este extrem de valoros și larg apre
ciat. în ce ne privește, sprijinim 
fără rezerve eforturile dumnea
voastră lăudabile. în România avem 
un prieten pe care ne putem bizui 
oricind".

Hilla LIMANN
președintele Republicii Ghana

„Un important sprijin in lupta 
de eliberare"

James LAMOND 
președintele Adunării britace 
pentru pace, membru (lebust) 
al Parlamentului Marii Irrsnii

„Pentru ca Europa s fie 
Ia adăpost de primejie"

„Prin glasul dumneavoastriauto
rizat v-ați adresat, în nume po
porului prieten român, șefir de 
state și de guverne, parlamenrilot.' 
tuturor oamenilor de bună criință. 
pentru ca armele distrugătoar acu
mulate pe teritoriul Europei, lea
găn al civilizației și cultur, să 
dispară, pentru ca viața și eisten- 
ta Europei și a lumii să fie L adă
post de grava primejdie a urnei 
nucleare".

MESAJELE ADRESATE DE PREȘEDINTELE ROMA- 
NIEI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, din împu
ternicirea Marii Adunări Naționale, conducătorilor 
UNIUNII SOVIETICE și STATELOR UNITE ALE 
AMERICII, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R. conturează un amplu pro
gram de acțiune pentru realizarea unei EUROPE 
FĂRĂ ARME NUCLEARE, A PĂCII, SECURITĂȚII SI 
COLABORĂRII. Realizarea acestui obiectiv ar urma 
să fie atinsă pe etape astfel :

- convenirea, în cursul negocierilor sovieto-ame- 
ricane, de a se renunța la amplasarea de noi 
rachete nucleare in Europa și la dezvoltarea celor 
existente ;

- realizarea unui acord de reducere a armamen
telor nucleare ia nivelul cel mai scăzut;

- lichidarea completă a rachetelor cu roză me
die de acțiune, a oricăror armamente nucleare ;
- concomitent, reducerea armamentului clasic, 

continuarea eforturilor pentru crearea de zone de- 
nuclearizate in diferite regiuni europene, între care 
in Balcani, pentru dezarmare generală, în primul 
rînd nucleară.

europene
Propunerile României preconizează :
- Convocarea unei conferințe de dezarmare și 

încredere în Europa în cadrul căreia să se nego
cieze și să se adopte măsuri de întărire a încre
derii (renunțarea la manevre militare multinațio
nale, la sporirea bugetelor militare ; notificarea miș
cărilor militare de anvergură), precum și măsuri de 
dezangajare militară (reducerea treptată a trupe
lor și armamentelor amplasate pe teritorii străine, 
lichidarea bazelor militare, reducerea trupelor na
ționale, desființarea concomitentă a celor două 
blocuri militare,' pact european de nerecurgere la 
forță).
- Dezvoltarea cooperării industriale, a colaboră

rii în domeniul științei și tehnicii, al agriculturii.
- Desfășurarea luptei împotriva propagandei de 

război, a rasismului și fascismului.
- Continuarea procesului inaugurat la Helsinki, 

prin ținerea de noi reuniuni general-europene, ur
mătoarea urmind să se țină la București.

„Trebuie să spun, din adincul su
fletului, că poziția adoptată de to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu. de guvernul și poporul 
român a fost permanent pozitivă și, 
de aceea, cald apreciată de mișcă
rile de eliberare, din Africa și de 
S.W.A.P.O. îndeosebi. Ajutorul ma
terial considerabil primit din partea 
României a reprezentat pentru noi 
un important sprijin pentru a con
tinua lupta de eliberare națională".

Sam NUJOMA
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest — 
S.W.A.P.O.

„Poziția României e 
întotdeauna constructivă'
„România, deși nu e o tară mare, 

Joacă un rol de seamă in viata in
ternațională, prin atitudinea sa, 
prin activitatea pe care o desfășoară 
pentru înțelegere și destindere. Po-, 
ziția României e întotdeauna con-

Ezio ENRIETTI 
președintele Giuntei regina le 
Piemont

„Un cuvint de mare inflență 
asupra opiniei publici*

„în condițiile unei lumi dorr.nate 
de violență, se face auzită cu pu
tere, chemind și indemnind la tace, 
la înțelegere internațională, wea 
marelui conducător al Româiiei, 
președintele Nicolae Ceaușscu. 
Pasiunea cu care militează patru 

. pace are influență asupra ophiei 
publice, inclusiv asupra celei șlin- 
țifice. Sint intru totul de acort cu 
ideea susținută de președirtele 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea unui front mondial al tltu- 
ror oamenilor de știință care să 
acționeze și să-și spună cuvîștul 
în favoarea păcii, dezarmării, pro
gresului omenirii".

Emanuel MERDINGER 
profesor emerit, 
Universitatea din Florida, 
Statele Unite
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