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înaltă cinstire pentru cel ce conduce
România spre viitorul comunist!

Din mijlocul poporului nostru 
s-au ivit, de-a lungul vremu
rilor, conducători de țară in 

care și-au aflat întruchipare virtu
țile cele mai alese ale neamului 
românesc, care au știut să-1 
călăuzească .spre împlinirea drep
telor sale aspirații.

în anii noștri, in care România 
s-a angajat într-o strinsâ compe
tiție cu timpul pentru apropierea 
de țările dezvoltate economic și 
în care a devenit adine necesară 
o amplă încordare a energiilor sale 
creatoare, din mijlocul poporului 
s-a ridicat iarăși un conducător de 
țară pe măsura acestui eroic timp 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul spre care în această zi ani
versară, înscrisă in inimi cu roșul 
marilor sărbători populare, se în
dreaptă cele mai fierbinți senti
mente de dragoste și recunoștință 
ale întregii națiuni.

în persoana secretarului general 
al partidului, a președintelui re
publicii, poporul român omagiază 
pe revoluționarul comunist a că
rui viață reprezintă o pildă stră
lucită de dăruire, de angajare de
votată in slujba idealurilor po
porului, a cauzei socialismului. Pe 
cel care, avind mereu aproape de 
inimă vrerile și nădejdile poporu
lui său, s-a înrolat din fragedă ti
nerețe in lupta pentru triumful a- 
cestor idealuri, sub roșiile flamuri 
ale partidului comunist, aflîndu-se 
de multe decenii mereu în prime
le rînduri ale luptei. Prezenta sa ca 
reprezentant al tineretului în con
ducerea Comitetului Național An
tifascist, solidarizarea curajoasă cu 
conducătorii eroicelor lupte munci
torești din ianuarie-februarie 1933, 
implicați in procesul de la Craio
va, rodnica activitate desfășurată 
pentru unirea și mobilizarea tine
retului în lupta împotriva perico
lului fascist, contribuția remar
cabilă la organizarea marilor de
monstrații antifasciste și antirăz
boinice de la 1 Mai 1939, munca 
neobosită pentru reconstruirea și 
consolidarea organizatorică a Uni
unii Tineretului Comunist, în frun
tea căreia avea să fie ales, creio
nează portretul exemplar al revo-
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luționarului de profesie, care s-a 
identificat pe deplin cu cauza 
partidului, intensa sa activitate ca 
militant comunist i-a atras prigoa
na aparatului polițienesc al vechii 
orinduiri, dar tînărul comunist a 
dat, în asprele confruntări cu for-

țele de represiune, proba de foc a 
tăriei convingerilor sale revoluțio
nare.

Abnegația și devotamentul ne
precupețit pentru cauza socialis
mului, energia clocotitoare, gîndi- 
rea clarvăzătoare — trăsături care

l-au caracterizat de la începuturi
le activității sale revoluționare — 
aveau să se valorifice superior 
atunci cind țara a pășit pe noul 
făgaș al dezvoltării sale și cind 
i-au fost încredințate funcții de 
mare răspundere în partid șl in 
stat. Acționind mereu cu inepui
zabil elan și pasiune' revoluționa
ră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus o contribuție deosebită la 
toate marile cuceriri aie acestei 
epoci, s-a impus in conștiința po
porului ca un dîrz apărător al in
dependenței țării, ca un promotor 
consecvent al democrației, ca un 
ferm luptător pentru propășirea in 
demnitate a națiunii noastre.

Vasta experiență acumulată în 
lupta revoluționară, remarcabilele 
sale însușiri au cunoscut deplina 
afirmare în perioada de cind. spre 
binele poporului nostru, a tost în
vestit cu cele -mai înalte răspun
deri. în conducerea partidului și 
statului, răstimpul Ce a trecut de 
atunci confirmind cu strălucite 
justețea acestei istorice opțiuni. 
Căci acești 17 ani sînt cei mai rod
nici, mai denși in împliniri din în
treaga noastră istorie, anii in care 
dezvoltarea economico-socială a 
cunoscut un dinamism fără prece
dent, in care au fost obținute re
marcabile realizări in toate dome
niile-;.; anii jn- /uura p js.ie jacUvi»., 
tate internațională, slujind cu 'e- 
xemplară Consecvență țelurile li
bertății, independenței, jiăcii și în
țelegerii între popoare, a ridicat 
Ia cote fără precedent prestigiul 
internațional al României.

In conștiința poporului român 
toate aceste mărețe înfăptuiri sinț 
strîns legate de numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de clocoti- 
toarea și multilaterala sa activita
te desfășurată în fruntea partidu
lui și statului. Este o realitate 
ilustrată de insuși numele pe care 
poporul l-a conferit acestor rod
nici ani de istorie nouă — „Epoca 
Ceaușescu".

într-adevăr, gindirea de mare 
profunzime și excepțională forță
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Urare muncitorească

al patriei
Mihai BLAG,

Erou al Muncii Socialiste, 
maistru otelar, Cîmpia Turzll

Sint unul din nenumăratli oameni ai 
muncii din tara noastră care a avut pri
lejul să-i fie de multe ori în preaimă si 
să stea de vorbă cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De fiecare dată am simțit că 
sînt de fată la un eveniment de seamă, 
că particip la istorie. Ascultîndu-i indi
cațiile. cuvintele de laudă pentru cele 
bune, dar și criticile Îndreptățite, che
mările înflăcărate spre mai mult, spre 
mai bine, pentru totdeauna s-a întipărit 
imaginea conducătorului revoluționar care 
gindeste muncitoreste. înțelept, drent. cu
tezător. știind să mobilizeze energiile ma
selor. ale fiecăruia dintre noi.

Sînt muncitor otelar. un om care de 
multi ani elaborează sarie de oteluri spe
ciale : nu am darul cuvîntului pentru a 
putea zugrăvi o personalitate atît de în
semnată cum este cea a secretarului .ge
neral al partidului, președintele tării. Un 
asemenea om. un asemenea conducător 
este sărbătorit din adincul inimii, dună 
datina noastră românească pentru că se 
cuvin sărbătorite mărețele Înfăptuiri ob
ținute în anii de cind se află la cîrma 
partidului și tării, anii cei mai luminoși 
din istoria poporului nostru. îi datorăm 
toate victoriile noastre. îi datorăm încre

de a înălța 
trepte de 

sa nemărgi-

derea în puterea noastră 
România socialistă pe noi 
progres si civilizație. Iubirea
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Al Patriei erou între eroi
de Nicolae DRAGOȘ

Cum in pădure urcă drept stejarul 
Coroana să și-o poarte lingă soare, 
Ca să preschimbe vremilor hotarul, 
Crescu stejar din clasa muncitoare.

Partidul Comunist e-acest stejari 
In ramuri poartă setea de lumină 
Spre veac de aur, nou și proletar... 
Și-a zmuls priviri din trudnica rugină,

Din inerții, erori și nedreptăți, 
Ca oamenii să-și fie lor stăpini. 
Să-și ctitorească, legendar, cetăți 
Partidul comuniștilor români.

Simbol
al umanismului

Din dorul lui nestins de libertate 
S-au întrupat eroii vremii noi. 
Azi, gindul lor îl auzim cum bate 
In aripa ce zboară-n larg, cu noi,

romanesc
Dumitru Radu POPESCU 

președintele Uniunii scriitorilor
Gheorghe DINU

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Smeeni, Buzău

Ce-i bun, ce-î drept, ce-i mîndru și viteaz, 
Tot ce ne este crezul și mindria
Ni le-a redat prin cuget mereu treaz — 
Iubirea lui se cheamă România.

Cum vru Bălcescu visul; cum au vrut 
Jertfiții Patriei spre slava ei. 
Cei ce-au slujit al țării sacru lut 
Intru izbinda marilor idei,

Cum vrut-au toți cei ce-au iubit poporul. 
Și au trudit întru lumina lui,
Cei ce uniți adine cu viitorul 
Ne sînt și crez, și simbol, și statui,

Cum le e vrerea celor ce trudesc 
Sâ-nvâluie-n lumină plaiul țării, 
E gindul lui, măreț și omenesc, 
Unind Carpații-n legănarea mării.

Din lupta lor pe viață și pe moarte 
Cu nedreptăți, și temniță, și ură 
S-au întrupat eroii noi să poarte 
Țării destinul in lumină pură.

Ne e cîrmaci, prieten și e steag 
Sub care țara își adună vrerea 
Simbol al unității-n liber veac, 
Și cutezanța faptei, și puterea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este omul 
a cărui operă politică și-a pus și își nune 
cu statornică strălucire amprenta asupra 
tuturor domeniilor vieții societății româ
nești din ultimele aproape două decenii, 
omul care a subliniat, nu o dată, și mereu 
subliniază, rolul conștiinței noastre so
cialiste. ca forță motrice a dezvoltării noii 
orinduiri. subliniind astfel, implicit rolul 
pe care oamenii de cultură și artă îl au 
în edificarea noii lumi pe pămîntul Româ
niei: omul care a fundamentat și con
tinuă să fundamenteze miiloacele de în
făptuire a noii ordini economice si politice 
internaționale: omul. care a statuat și ne
contenit cere să se respecte metodele prin
cipiale de rezolvare a problemei naționa
le; omul care a oferit și pledează neșovăit 
în favoarea unor soluții politice pentru 
înfăptuirea dezarmării generale si totale: 
omul care a reașezat Istoria noastră la 
locul potrivit importantei sale naționale, 
de Carte a neamului: omul care a prețuit 
și prețuiește lupta celor ce au făurit si 
făuresc Istoria, care a evocat cu adîncă 
emoție la Putna. la Iași, la Pașcani, la 
Mărășești. la Tîrgoviște. Drobeta-Turnu 
Severin. Cluj-Napoca. Alba Iulia mo
mentele de înălțare ale istoriei noas
tre, formarea și afirmarea națiunii 
române, caracterul unitar ai dezvoltă
rii poporului român, unitatea și continui
tatea. lupta pentru independentă și liber
tate a poporului nostru, rolul istoric al

Și s-a ivit erou intre eroi, 
Jurîndu-și viața luptei pentru oameni, 
Purtind cu bărbăție spre zori noi 
Maturitatea unui nalt examen.

Țăran ca noi... Și muncitor ca noi, 
Visind cu munca și visind cu viersul, 
Al Patriei erou intre eroi I
Prin el își poartă Patria demersul
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Și pentru noi. țăranii, anii de cind în 
fruntea partidului se ' află tovarășul 
Nicolae Ceausescu sînt. cu adevărat, anii 
cei mai frumoși, cei mai luminoși. Primul 
bărbat al tării, cel care călăuzește cu 
mină sigură destinele patriei, omul res
pectat si stimat în lumea întreagă s-a ri
dicat dintre noi. muncitorii Dămîntului: iar 
noi vedem că în ființa sa sint întruchi
pate cele mai de preț virtuți ale poporu
lui român, toate alesele calități ale nea
mului. așa cum s-au vădit ele de-a lungul 
vremilor. Sintem mindri că din rîndu- 
rile noastre, ale poporului, s-a ridicat un 
încercat revoluționar, unul dintre marii 
conducători din vremurile noastre. Dacă 
astăzi se vorbește cu respect despre 
România, dacă numele tării noastre în
seamnă peste tot pace si independentă Si 
colaborare, aceasta o datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în acest ianuarie, in acest început de 
an, cind cumpănim semnele roadelor din 
lunile ce vor urma, ne gîndim și noi. cei 
din Smeeni. cu nespusă recunoștință, că 
cei aproape 17 ani de cind ne conduce 
sint anii cei mai rodnici din istoria 
seculară a așezării noastre. S-a întîmplat 
așa pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a împrospătat, a revoluționat modul

Călit in focul luptelor de stradă
Știind ce-nseamnă viața să și-o riște, 
El prin durere a-nvățat să vadă 
Și prin convingeri demne, comuniste.

De pace, de viață suverană.
De drept la gindul propriu, la destin, 
De-ncredere-n vocația umană 
Și-n anii ce din zarea lumii vin

Din acei ani de jertfă și de foc 
Privirea-i țara a cuprins-o-ntreagă. 
Definitiv și fără echivoc 
Același dor cu Patria îl leagă.

Țăran ca noi... Și muncitor ca noi, 
Suprem exemplu, văzul nostru pur 
Al Patriei erou intre eroi, 
Ce-a dat voinței Patriei contur.

El vine din adine de veșnici ani, 
Istoria ii este testament.
Cum au zidit-o veacuri de țărani, 
Cum muncitorii-au dus-o spre prezent.

Fiu credincios Partidului și Țării, 
Zidindu-și viața-n steagul tricolor 
Și-n roșul steag, și-n aripa visării. 
Lumină e din luminat popor.

El vine din al Patriei izvor, 
Cu ea unit, in sacru legămînt. 
Trăiește-n cultul propriului popor 
Zidit în omenescul lui cuvint

Cind Ceaușescu spunem intr-un glas 
Ne știm, o țară, sufletul rostit, 
Și-n dimineața unui sigur Azi 
Uniți, urcăm sub flamuri de partid.

Prin El, prezentul matca și-a aflat 
Și adevărul și-a aflat trecutul, 
Slugarnic, nu mai trec, in lung și-n lat, 
Vechi ploconiri să ne-ntineze lutul.

Și-așa e drepți Pe legendara glie, 
Cum ne e datul din adinei strămoși, 
Poporul românesc, de cind se știe, 
Demn și-a urmat bărbații curajoși
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Celui ce-n fruntea țării, gîndindu-i viitorul, o poartă cu mîndrie prin ani contemporani 
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Ctitor al României moderne, socialiste
Gîndurile cele mai bune ale tu

turor oamenilor muncii din tara 
noastră se îndreaptă astăzi către 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru a exprima dra
gostea și prețuirea pe care i-o pur
tăm. pentru a-i aduce mărturia 
devotamentului nostru față de reali
zările si aspirațiile poporului, român 
pe care cu nobilă abnegație le slu
jește.

Cu aceleași gînduri și Inima cu
rată artiștii țării noastre se alătură 
oamenilor muncii pentru a-i aduce 
tovarășului Nioolae Ceaușescu oma
giile noastre, respectul și recunoș
tința, pentru a-i exprima marea 
admirație ce nutrim fată de perso
nalitatea sa ca om politic, ca om de 
stat și cetățean, pentru prezenta sa 
neobosită in miezul celor mai ar
dente probleme ale tării si epocii 
noastre, pentru cont-ib’Jtia sa la 
progresul de astăzi al României.

Sub conducerea președintelui

Nicolae Ceaușescu, chipul intregil 
noastre țări s-a schimbat funda
mental. In construcții, în agricul
tură. în fabrici și uzine, pretutin
deni. s-au înregistrat succese de 
seamă, astfel incit pe bună dreptate

acad. Ion JALEA
artist al poporului

el a fost numit și va rămine un a- 
devărat ctitor al României mo
deme.

Progresele Înregistrate, progrese 
care au cunoscut o amploare deo
sebită în toate domeniile activită
ții practice își au un echivalent și 
în acela al dezvoltării artelor. Nu
meroase lucrări de artă monumen
tală ridicate pretutindeni pe întreg 
teritoriul patriei, picturi, sculpturi, 
gravuri, lucrări realizate în cele

mai variate tehnici, conform unor 
variate modalități de exprimare, au 
reflectat dealtfel, cu mijloace care 
le sint specifice noul progres înre
gistrat și în domeniul artelor plas
tice. Ca si arta, știința a cunoscut 
un nou avînt. nemaiîntîlnit. care a 
sporit prestigiul României și pe 
plan international. Ideile și iniția
tivele secretarului general al parti
dului nostru, idei ce s-au bucurat 
de larg ecou în opinia publică in
ternațională, in conștiința popoare
lor lumii, au contribuit la afirmarea 
noastră ca popor, la cunoașterea și 
prețuirea României, a politicii sale 
de pace al cărei promotor neobosit 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îi dorim viață lungă sănătate de
plină, forță și energie pentru a 
duce mai departe opera de trans
formare a României celei noi. po
trivit aspirațiilor maselor largi 
muncitoare, ale tuturor fiilor na
țiunii noastre.

Laolaltă cu gîndurile și emoțiile țării
'< Printre numeroasele și hotărî toa
nele însușiri ale celui pe care tara 

’ îl sărbătorește astăzi se află, fără 
Îndoială statornica lui preocupare 
pentru valorile culturii, pentru a- 

■ cele opere ale creației, exprimind 
năzuințele și înfăptuirile conștiin
ței aplecate asupra ei însăși In stră
dania nobilă de ă spori și de a de- 
săvîrși înțelegerea noastră și a vre
mii noastre. Convingerea că împli
nirile spiritului fac parte din capi
tolul de energie, de înțelepciune, de 
semnificații morale spriiinind și 
împuternicind acest moment al vie
ții ponorului, român e una din 
coordonatele activității tovarășului 
Niro'ae Ceaușescu.

Nimeni nu șt’e mal bine decit 
președintele țării consecințele feri

cite pe care literatura și arta le au 
asupra cunoașterii, atitudinii elanu
lui. deciziei etice în acțiunea de a 
dezvolta umanitatea în om. de a

Radu BELIGAN 
artist al poporului

Btimula tendința Iul făuritoare șl 
hotărîrea de a atinge țintele măre
ției socialiste. Cartea, filmul. tea
trul. muzica, plastica sint în con
cepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mijloc privilegiat de 
a consolida legăturile cu luptele re
voluționare ale celor de ieri.' pen
tru a impune in conștiințele lumii

ființa, drepturile și calitățile noas
tre, ale celor de la Carpați și Du
năre. Și în același timp, cultura re
prezintă în viziunea sa un sentiment 
istoric, orientat către viitor și o 
formă a simțului răspunderii fată 
de generațiile de mîine, cărora le 
datorăm în toate domeniile opere 
durabile.

După cum cîrmuitorul nostru e 
Încredințat că popoarele de pe a- 
ceastă planetă însetate de senin, de 
pace se deschid unul altuia și-și im
pun unitatea de aspirații prin pro
dusele inteligentei și sensibilității 
lor. In lumina acestor adevăruri si 
a multor altor temeiuri, oamenii de 
artă se întîlnesc și fuzionează în 
sărbătoarea de astăzi cu gîndurile 
și emoțiile tării.

„SPRE COMUNISM" - tapiserie de Cornelia lonescu

Strălucit conducător al unui viteaz popor

Este o cinste pentru noi să înfăptuim 
asemenea generoase idei

Activitatea teoretică șl practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, punct 
culminant al creației social-politice 
românești pentru care stă mărturie 
întreaga sa operă, a fost și este des
chizătoare de drumuri și pentru 
munca noastră, a celor din Învăță- 
mint sl cercetare.

Ridicarea culturală, orientarea 
ideologică șl politică și educarea 
morală a cetățenilor noștri spre a-și 
însuși atitudinea nouă, socialistă, 
față de muncă șl semeni, spre a 
fi receptivi fată de nou și a parti- 

(jcipa la promovarea lui, pe care se
cretarul general al pârttduluî' le 
'conduce neabătut de mai bine de un

deceniu și jumătate, sint comanda
mentele sale la nivelul tării, la a 
căror ducere ia îndeplinire este o 
cinste să participăm. Afirmarea

acad. Remus RADULE}

noastră spirituală, tehnlco-economi- 
că și politică independentă și din
colo de fruntariile țării, în condiți
ile de pace și securitate pentru care 
patria se străduiește de atîta timp 
sub conducerea sa Înțeleaptă, este 
una din preocupările sale stator

nice ce depășesc nivelul țării — șl 
contribuția la urmarea și îndeplini
rea ei este cea mai înaltă consa
crare a unui om în creația cultura
lă, științifică, tehnică.

Cu prilejul zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îmi 
aduc, alături de colegii mai vîrst- 
nici, printre care m-am format 
și împreună cu colegii mai tineri, 
pentru care m-am străduit, prinosul 
meu de recunoștință pentru aceste 
limpeziri, pentru ambianța de mun
că în care ne crește, prin exemplul 
personal și pentru știința și deprin
derea întru cele practice, pe care ni 
le-a înfățișat și spre care ne 
îndeamnă cu temei și cu izbîndă.

Patriotismul înseamnă respectul 
fată de trecutul glorios al acestui 
popor și totodată cunoașterea și 
participarea efectivă la înfăptuirea 
a tot ce ne-am propus pentru pre
zent si pentru viitor.

Patriotismul este un sentiment 
profund, pe care arta are rolul deo
sebit de important de a-1 dezvălui, 
de a-1 dezvolta în conștiința tutu
ror oamenilor. Intîlnim adeseori în 
lucrări de artă contemporană imagi
nea oamenilor României de azi cu 
viata, cu munca și cu visele lor. 
Eu însămi i-am zugrăvit de multe

ori așa cum îl văd : frumoși și pu
ternici. . crescîndu-și copiii, pregă- 
tindu-i pentru acel mîine senin, 
luminos, pentru acel mîine pentru

este după părerea mea. o datorie 
a noastră ca artiști.

Tot respectul și admirația mea se 
îndreaptă spre marele efort depus

Cornelia IONESCU

care s-au jertfit înaintașii noștri, 
căruia noi. cei de azi îi dăruim fiin
ța noastră întreagă. A prezenta a- 
cest timp eroic pe care-1 trăim, 
acum, în România este, fără îndoia
lă. o dovadă a iubirii de tară A 
prezenta eroii acestui timp eroic

pentru a lăsa în istorie o epocă de 
mari împliniri, pentru înaltul exem
plu de muncă, de cutezanță și iu
bire de tară pe care ni-1 dă zilnic 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul zilei sale de naștere 
doresc să aduc președintelui tării

omagiul meu prlntr-o lucrare, o 
tapiserie de mari proporții, intitu- | 
lată „Spre comunism". Este o lu
crare în care l-am reprezentat pe 
secretarul general al partidului în- 
conjurat de tineri, de cei care sint ț 
viitorul acestei țări. Am dorit în 1 
acest fel să creez o imagine din » 
actualitatea socialistă a tării, o ima- i 
gine proiectată în viitor — un vii- «
tor pe care îl făurim cu toții prin J 
munca noastră prin tot ce înfăp- ț
tuim. sub conducerea partidului co- i
munist. a secretarului general al ?
partidului, tovarășul Nioolae ț
Ceaușescu. L

L_.

Măreața operă a frăției tuturor fiilor patriei

în numele binelui și adevărului
Istoria poporului român este deo

potrivă istoria marilor personalități 
pe care el a știut să și le creeze 
pe măsura măreției și demnității 
sale. Miroea cel Bâtrîn, Ștefan, cel 
Mare si Mijiai Viteazul. Alexandru 
Ioan Cuza, ctitori de tară, au fost 
și ctitori de cultură prin care fiin
ța neamului românesc s-a dăltuit 
in conștiința umanității ca una din 
cele mai distinse prin amploarea șl 
profunzimea respirației sale spiri
tuale.

In zilele noastre, in care accele
rarea progresului tehnic și științi
fic. acumularea vertiginoasă a in- 
fo-matiei reprezintă nu numai o 
schimbare cantitativă, ci și una ca

litativă a lumii, țara noastră, în
nobilată de ideile socialismului și 
comunismului, își are un conducător 
pe măsura acestui timp.

Marin CONSTANTIN
artist emerit

Sîntem fericiți că în personalita
tea conducătorului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. descoperim acea 
forță irezistibilă prin care tara este 
condusă cu echilibru, in demnitate 
Si cinste, spre culmile progresului, 
ale civilizației materiale si spiri

tuale a poporului român. Izvorul 
bucuriei noastre vine tocmai din a- 
deziunea noastră la această luptă 
pentru mai bine. Iar mâi binele, 
mai frumosul, mai adevăratul si 
mai înălțătorul vis al omenirii sint 
inseparabile de activitatea creatoa
re a oamenilor, a popoarelor, de 
acele splendori în care se încrustea
ză conștiința valorii noastre ca 
ponor.

Pentru condițiile ce ni se creează 
în sensul celor arătate mai sus, 
mulțumim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al par
tidului nostru, iar cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere îl 
urăm un călduros „La multi ani".

Realitățile patriei 
noastre comune, reali
zările obținute în a- 
cești ultimi 17 ani, via
ta noastră renăscută 
din toate'punctele de 
vedere, democrația so
cialistă care se adîn- 
cește și se desfășoară 
mai plenar de la an 
la an, frăția noastră 
autentică și unitatea 
de nezdruncinat baza
te pe o deplin înfăp
tuită egalitate în drep
turi, cu alte cuvinte: 
realitatea transformă
rii revoluționare a pa
triei noastre și viata 
într-o continuă și ra
pidă dezvoltare a po
porului nostru spun cu 
adevărat convingător 
și cu un patos eloc
vent totul despre ce 
Înseamnă pentru noi, 
pentru toti fiii Româ
niei, secretarul gene
ral al partidului nos-
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tru, președintele re
publicii.

Cu ani în urmă am 
participat la o mani
festare memorabilă
urîde corul de renume 
mondial „Madrigal" 
s-a întilnit cu un cor 
sătesc format cu 140 
de ani în urmă și am 
văzut la Ceuașu, in- 
tr-un sat de pe valea 
Tirnavelor, locuit de 
maghiari, situat nu 
departe de Tg. Mureș, 
următoarele: cele două 
coruri au,făcut cunoș
tință foarte repede și 
una din cele mai bune 
formații corale româ
nești din toate tim
purile se și găsea așe
zată în mijlocul sălii 
fată în față cu corul 
sătesc. Și s-a înălțat 
cîntecul. Fiecare cînta 
în limba lui, așa cum 
îi dicta inima. Ore în 
șir, din seară aproape 
pîna în zori, frumosul

cîntec a tot răsunat. 
Cîntecul comun a des
chis inimile, valoarea 
și-a găsit calea spre 
valoare, de la Ceuașu 
spre București, de la 
români la maghiari, de 
la maghiari la români.

buie să scriem noi, 
scriitorii — cum ne-a 
îndemnat de atîtea ori 
cu patos mobilizator 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — mari șl 
memorabile opere. în 
literatura patriei noas-

HAJDU Gyozo

de la om la om. Am 
simțit, simplu și fru
mos, căldura căminu
lui comun, români și 
maghiari deopotrivă, 
așa cum simți gustul 
dulce al limbii mater
ne în patria comună.

De ce am povestit 
toate acestea? Ca să 
zugrăvesc cit mai plas
tic prezenta în viața 
noastră a acelei uni
tăți și frății de ne
zdruncinat care ne lea
gă și despre care tre-

tre această frăție este 
prezentă la fel de fi
resc, cum a fost ea 
prezentă și în subli
mul cintec comun din 
Ceuașu.

Toate acestea, și a- 
nume faptul că iubita 
noastră patrie cornuSă, 
România socialistă, a 
devenit. în scurta pe
rioadă istorică scursă 
de la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, 
vatra deplinei egali
tăți în drepturi, a a-

devăratel frății dintre 
poporul român și na
ționalitățile conlocui
toare, sufletul mațern. 
grijuliu și iubitor care ‘ 
ne apără pe noi toți, ‘ 
faptul că încrederea 
reciprocă și înțelege
rea frățească repre
zintă una din dimen
siunile fundamentale 
ale tuturor domeniilor 
vieții noastre cotidie
ne, toate acestea le 
datorăm iubitului nos
tru conducător, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Toate acestea le da
torăm bărbatului de 
stat, promotor neînfri
cat al libertății, inde
pendenței naționa'e, 
înțelegerii și apropie
rii între popoare, ale 
cărui fapte de rezo
nanță istorică sînt cu
noscute în întreaga 
lume ca fiind închi
nate păcii și propăși

rii neamului său ți al 
omenirii. Toate aces
tea le datorăm condu- 

, cătortilui partidului 
nostru, ridicat din mij- 

’ locul clasei - muncitoa
re, luptător' reVoluțio- I 
nar, comunist și om 
de omenie, cel mai 
autentic reprezentant 
și simbol al mersului 
înainte al țârii, al u- 
nității și înfrățirii 
noastre, a tuturora.

Inima noastră, a tu
turora, nutrește o ne
țărmurită dragoste și 
recunoștință față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în a cărui 
persoană si noi, oame
nii muncii de naționa
litate maghiară, cin
stim și iubim, împre
ună cu întregul nostru 
popor, pe ctitorul Ro
mâniei moderne, che
zășia viitorului nostru 
de aur. ;

-----------------------------------------
Sentimentul democrației 1 îndreptățiri

Democrația socialis
tă este o noțiune plu
rivalentă — de acest 
lucru' ne dăm mai bine 
seama cînd vrem să a- 
nalizăm cum se mani
festă și cum se dez
voltă democrația so
cialistă în diferite do
menii.

îmi amintesc In a- 
cest context de intîlni- 
rile cu alegătorii în 
campania electorală în 
județul Timiș. Am a- 
VUt asemenea întilniri 
în mai toate comunele 
circumscripției elec- 
tora'e Jimbolia. S-au 
adunat mulți oameni și 
s-au pus o mulțime de 
întrebări, probleme. Și 
trebuie să mărturisesc 
că a fost o surpriză 
pentru mine faptul că 
doar cițiva dintre el 
au ridicat chestiuni 
strict personale; ma
rea majoritate a celor 
prezenți au pus în dis
cuție probleme ce in
teresau întreaga ob
ște. cooperativele agri
cole de producție, în
treprinderile. satul, 
comuna. orașuL

Oamenii au știut că 
părerile lor contează, 
dar că nu au numai 
dreptul de opinie în 
tara noastră, a demo
crației socialiste, ci au 
și datoria să contri
buie după capacitățile 
lor — prin gîndul. Ju
decata și fapta — la 
dezvoltarea comunei, 
orașului, țării.

Și au făcut uz de a- 
. cest drept și nu s-au 

eschivat de această
‘ sarcină.

Democrația socia
listă — In acțiune. .

l ■’ Dreptul de decizie In 
țjbrcul restrîns al în
treprinderii. al thsti- 

\ (jiiției, al comunei —

de pildă, conducerile 
colective, adunările ge
nerale ale oamenilor 
muncii, în care este a- 
nalizată atent întreaga 
activitate, din toate 
punctele de vedere, și 
în care conducerile 
trebuie să raporteze a- 
supra activității lor — 
dar, totodată, și drep
tul la decizie pe plan 
mai larg, prin repre
zentanții în organele 
de conducere pe plan 
national; dreptul de o- 
pinie, de judecată, de

Hedi HAUSER

decizie la votarea legi
lor.

Democrația socia
listă — în acțiune.

Dreptul de participa
re a tineretului, a fe
meilor. a tuturor pă
turilor șl categoriilor 
sociale, a tuturor oa
menilor muncii, fără 
deosebire de naționa
litate.

Democrația socialis
tă și în cultură. Acest 
lucru înseamnă drep
tul la învățătură, la 
cultură pentru toți de
opotrivă. Prin urmare, 
la noi. gratuitatea ln- 
vățămlntului. accesul 
la carte. Să notăm că 
lntr-o tară, in care 
după cel de-al doilea 
război mondial au e- 
xlstat circa trei mili
oane de analfabet!, 
fiecare poate să aibă 
o bibliotecă personală.

Democrație nu nu
mai pentru cititorul, ci 
și pentru scriitorul 
care poate opta pentru 
editarea lucrărilor sale 
In editura preferată.

Democrație socia
listă în cultură — por
țile larg deschise tu
turor la activitatea 
creativă; cadrul și po
sibilitățile sînt gene
roase. Festivalul na
țional „Cîntarea Ro
mâniei" a adunat cele 
mai bune forțe din în
tregul popor într-o 
sinteză măreață. De 
fapt, niciodată pînă 
acum întregul nostru 
popor nu a fost cu
prins într-o mișcare 
creatoare mai largă, 
mai grandioasă, așa 
cum este acum în 
„Cîntarea României". 
Dreptul la cultură pen
tru toți, pentru între
gul popor. Democrație 
socialistă.

Incercind a schița In 
linii mari cîteva fațe
te ale democrației so
cialiste în aplicare la 
noi în țară, aducem o- 
magiul nostru acelui 
om. care, aflat în frun
tea partidului, a ini
țiat procesul de adîn- 
cire a democrației so
cialiste, atribuindu-i 
valențe noi; conducă
torului partidului și al 
țării care este promo
torul democratizării 
întregii activități poli
tice. economice, social- 
culturale, acționînd. 
totodată, cu consec
vență pentru demo
cratizarea relațiilor in
ternaționale — în in
teresul poporului, al 
cauzei socialismului și 
comunismului, al prie
teniei între popoare și 
al păcii. Aducem oma
giul nostru deci se
cretarului general al 
partidului, președinte
le republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul 
iubit și ales al po
porului nostru.

Țara noastră a cunoscut 
de-a lungul secolelor un 
impresionant număr de îm
pătimiți ai dăruirii, un șir 
glorios de patnoți înflăcă
rați. Edificarea ei în timp 
s-a realizat prin efortul a- 
cestor bărbați, prin sacrifi
ciul lor de multe ori, prin- 
tr-un eroism care nu a 
avut nimic comun cu de
clarația goală, printr-un 
patos care a fost și este 
străin de orice exaltare. Așa 
s-a perpetuat prin ani 
nepieritorul nostru patrio
tism, așa s-a constituit una 
din caracteristicile funda
mentale ale felului nostru 
de a fi : prin muncă, prin 
luptă, prin apărarea drep
turilor inalienabile ale po
porului român. prin tre
zirea lui 
de moarte". Fapta de o via
ță a lui Bălcescu, fapta lui 
Iancu, faptele Vladimires- 
cului și ale lui Mihai Vi
teazul, faptele tuturor celor 
ce au crezut cu tărie în 
destinul glorios al națiunii 
române se înscriu pe a- 
ceastă coordonată specifi
că, din făgașul căreia a lip
sit și lipsește ura șovină, 
de-a lungul căruia s-au în
șirat și se înșiră pulberi dă
tătoare de lumină și de 
tărie, drumul nostru înspre 
afirmare fiind pardosit cu 
foarte multă suferință și cu 
tot atit de multă omenie.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, conducătorul 
României socialiste, bărba
tul politic de mare curaj și 
de mare si molipsitoare în
credere, se înscrie prin 
fanta sa de azi, prin întreg 
felul său de a fi, ne această 
coordonată majoră, dîndu-1 
noi întruchipări și noi stră
luciri. Nu e singurul om 
care face lucrul acesta. în 
România de astăzi. Dar e 
cel mai bun dintre noi, e 
cel ipal viteaz, e cel mai 
cutezător; neliniștea Iui 
creatoare hrănindu-se in 
permanență din neliniștea 

^Țării, încrederea lui de

neclintit într-un viitor mai 
bun nutrindu-se, de ase
menea, din încrederea de 
profunzime a poporului în 
propriul său destin, care 
nu poate fi despărțit de 
nimeni — mai e nevoie să 
o spunem ! ? — de destinul 
întru bine și intru fericire 
al întregii omeniri.

Recunoașterea acestei în
cadrări glorioase, reliefarea 
unor merite evidente — pe 
cit de evidente pe atit de 
deosebite — nu au nimic 
formal în ele, puterea lor 
de convingere fiind egală

prin cinste, cel ce nu uită 
niciodată de vatra care l-a 
vădit, cel ce se confundă 
pină la uitare de sine cu 
interesele de astăzi și de 
miine ale poporului, cel ce 
se luminează ori de cite ori 
vede Țara mulțumită și vo
ioasă, întristindu-se tot de 
atitea ori, cînd o vede um
brită de necazuri, cel ce 
nu cunoaște nimic altceva 
în viată decit grija pentru 
cei mulți și buni, pentru 
tovarășii lui de luptă și de 
ideal — e vrednic oricînd 
de laudă și de cinstire, lau

Ion LANCRANJAN

„din somnul cel cu puterea de convingere a 
vieții. Noi nu-i cerem pre
ședintelui nostru, omagiin- 
du-1, decit atita : să fie cum 
a fost și pină acum, să tină 
rit mai sus făclia pe care 
a preluat-o din mîinile pu
ternice ale puternicilor si 
temerarilor noștri înaintași, 
să ducă Țara spre limanul 
limpezitor al izbîndei, să ne 
fie, ca și pină acum, tovarăș 
și prieten, părinte și frate 1 

Dar asta nici nu e laudă, 
nu e un elogiu circumstan
țial, e, dimpotrivă, o mărtu
risire de credință, e dova
da cea mai convingătoare a 
comuniunii de gînd și de 
vrere dintre un conducător 
strălucit, unul dintre cei 
mai străluciți, și Țara ce 
l-a vădit, care a avut și 
are încredere în el, știind 
bine de tot că numai asa, 
prin muncă și stăruință, 
aoărîndu-ne independenta 
și luotînd pentru pacea și 
binele lumii, se poate trece 
peste vîrteiurile inevitabile 
ale dificultăților.

Nu-i este dat oricui, e 
adevărat, să fie mare con
ducător, nimeni nu se naște 
„cu steaua In frunte", cum 
zice vorba veche. Cel ce se 
afirmă insă prin muncă și

rii recunoașterii neputînd 
fi luați de către nimeni de 
pe fruntea unui asemenea 
bărbat, a cărui limpezire, a 
cărui afirmare, a cărui 
ieșire în lumina gloriei co
respund cu afirmarea și 
ieșirea mult mai fermă în 
lumina istoriei ale unui în
treg popor.

Activitatea șl viața Pre
ședintelui României ne 
apar, și din acest unghi, 
drept exemplare și memo
rabile. Ele apar, de fapt, 
așa, din orice unghi ar fi 
abordate, oricit ar fi el de 
ascuțit. Chiar și potrivnicii 
inevitabili ai independenței 
și ai libertății, chiar și ne
guțătorii și vămuitorii de 
simțăminte și de gînduri, 
cei ce s-au obișnuit să tră
iască sub zodia piezișă a 
raoacității. recunosc aceste 
adevăruri incontestabile. Și 
asta nu pentru că a- fi chi- 
nuiți, cum se zice, de obiec
tivitate, ci pentru că nu oot 
să nu o facă. Pentru că ma
rele și pe drept iubitul 
nostru Președinte s-a im
plicat profund și pentru 
totdeauna în istoria noastră, 
pentru că a creat o epocă 
nouă, pentru că a limpezit 
un destin național intr-o

vreme In care asemenea 
limpeziri sînt sau pot fi 
vitale.

Nimeni nu se poate gîndi. 
de exemplu, la înprejurărj- 
le cumplite ale inundațiilor, 
fără a nu-și aminti de pre
zența promptă a Președin
telui nostru, de măsurile 
concrete pe care le-a luat, 
de ajutorul pe care l-a dat 
tuturor celor ce erau atunci 
in suferință. Nimeni nu se 
poate gîndi, de asemenea, 
la împrejurările și mai 
cumplite ale cutremurului, 
fără a nu-și aminti de grab
nica sa întoarcere in Țară, 
de grija pe care a avut-o 
atunci, atunci și după a- 
ceca. pentru vindecarea tu
turor rănilor produse de 
îngrozitorul flagel. Nimeni 
nu se poate gîndi, la urma- 
urmei, la foarte multe alte 
împrejurări sau evenimen
te, de lucru sau sărbăto
rești, fără a nu-și aminti 
de prezența liniștitoare și 
dătătoare de încredere a 
Președintelui și tovarășului 
nostru Nicolae Ceaușescu. 
Nimeni nu poate desface 
lupta acerbă care s-a dus 
și se duce la noi împotriva 
stagnării și împotriva iner
ției, împotriva ruperii de 
popor prin îmburghezîre si 
împotriva inechității, împo
triva incompetentei și a 
surorii ei de suflet, impos
tura. împotriva răului și 
pentru triumful binelui, al 
unui bine real și durabil — 
de numele său atit de curat 
și atit de românesc, atit de 
puternic încrustat în via'a 
noastră și în inimile noas
tre.

Lucrurile sint atît de 
clare în privința aceasta, ca 
și in altele, dealtfel, incit 
mie mi se pare acum. în 
acest ianuarie asnru da~ 
frumos, că exprim mai mult 
decit altădată, mai mult 
decît oricînd. simțămintele 
unui întreg popor, care a 
fost și este vrednic el 
însuși de prețuire și de 
iubire.

Un om pentru eternitatea 
patriei

Președintele Nicolae Ceaușescu : 
un om senin în suflet, o mare tărie 
de caracter, o voință de neclintit. 
Viața sa este exemplară. Nimic din 
ce ni se întîmplă nu-i este străin. 
Țara a străbătut-o în lung și-n lat. 
Cu mina sa a sădit un arbore cu 
care începe o pădure, a așezat pri
ma cărămidă la temelia celor mai 
insemnate edificii industriale și de 
cultură, cu inima deschisă recită 
versuri din clasici, cu ochi sever și 
limpede judecată găsește măsura 
in tot ce privește poporul și țara.

Cu adevărat sim
plitatea unui des
tin mare. Asumîn- 
du-și ideea, fun
damentală pentru 
noi, a recuperă
rii intr-un timp record a unei 
istorii adeseori potrivnice și care 
ca o fatalitate părea a se opune 
înaintării. Voința și puterea de a 
realiza într-o viață de om o schim
bare căreia timpul îi consacră cîte
va generații. Nu e ușor. E anevo
ios, primul care o spune este însuși 
președintele tării. Și este totodată 
primul exemplu, un om în care 
s-au adunat cu o teribilă răbdare, 
de-a lungul unui nesfîrșit neam de 
țărani, energia, cinstea, perseve
rența necesare grandioasei opere 
de transfo.mare revoluționară a lu
mii. Vremurile sint grele. Chiar 
popoarele cele mai norocoase o 
simt pe propria lor piele. Noi. ro
mânii, nu prea ne-am dedulcit la 
trai bun niciodată și, slavă domnu
lui, cum spuneau bătrinil. știm să 
luăm în piept greutățile. Cine 
umblă prin țară cu gînd curat și 
încredere în sine vede. înțelege 
efortul constructiv în care este an
gajat un popor întreg, angajat și an- 
gajîndu-se el însuși, adică simțind 
că în sfîrșit trebuie să se angajeze, 
să se depășească și mai ales price- 
pind asta. Cel ce a întemeiat și în
flăcărează această stare este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. As 
spune, parafrazînd o sintagmă cu
noscută, un om pentru eternitatea 
patriei noastre,

Știindu-1 de veghe, putem avea

George BALAIȚA

convingerea că vom reuși să stră
pungem veacul de fier in care 
trăim și să nâzuim spre aurora 
încă nebănuită a celuilalt mileniu. 
Avîndu-1 mereu alături și în frun
tea noastră.

Mesager al păcii și prieteniei In
tre toate popoarele lumii, președin
tele României propune forumului 
mondial coexistență pașnică și 
competiție loială. Nu există o lume 
de impărțit. Există numai o lume 
în care fiecare popor trebuie să-și 
poată alege felul de viață. In dia

log cu cele mai 
proeminente per
sonalități politice 
ale timpului, pla
sează România 
contemporană pe 

o orbită a vieții internaționale, 
altădată inaccesibilă ei.

In această zi dz sărbătoare, ia
nuarie 28, îmi îngădui să re-evoc o 
zi din vara anului 1935. Eram la 
Mangalia. Plaja largă, lumina orbi
toare, marea calmă, lumea cu opt
sprezece ani mai tinără. Nu citisem 
încă ziarele din ziua aceea. Așadar, 
înainte de a cumpăra ziarele, spre 
prînz. am auzit vestea la un mega
fon din orășel : se anunța începutul 
schimbării, căderea marelui zid a’ 
suspiciunii, oameni importanți ale 
căror nume nu puteau fi pîna 
atunci rostite erau redați istoriei, 
memoriei celor vîrstnici, așteptării 
și speranțelor celor mai tineri din
tre noi. Fapte zăvorite pînă atunci 
în arhive, scoase la lumină, descă
tușau și sufletele multor oameni. 
Mi-a rămas în auz vocea bărbatu
lui care citea, aveam s-o aud de 
multe ori după aceea. In împreju
rări dramatice sau în momente de 
sărbătoare, glasul unui om care 
suferind, văzînd și înțelegînd multe, 
s-a ridicat deasupra suferinței și 
s-a dăruit vieții și izbînzii celor 
mulți.

Astăzi, ajuns la vîrsta căruntețli, 
dar mai energic, mai plin de viață 
și încredere ca oricînd. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu veghează neclin
tit lă pacea țării.

La multi ani I
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care ne dă marea încredere prin profunda sa încredere 
în oameni, în puterea de creație a poporului român

De pe marele întins al țării, muncitori, țărani, intelectuali aduc un fierbinte omagiu
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de ziua sa, urîndu-i din 
și fericiți de viață, sănătate și putere de muncă pentru a conduce 
revoluționară pentru continua înflorire a României socialiste.

adîncul inimii ani mulți 
partidul, poporul, în lupta

„LA MULTI ANI I'.

Revoluționarului comunist de a cărui activitate și 
de al cărui nume este legată cea mai fertilă și cea 
mai viguroasă epocă de dezvoltare din istoria 
României, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului și președintele Republicii, po
porul nostru intreg, strins unit, ii urează cu sărbăto
rească emoție „La mulți ani I". Ziua sa de naștere 
are pentru noi semnificația momentului in care na
țiunii române i-a fost dăruit omul care, inchinindu-și 
întreaga viață idealului comunist de luptă pentru 
libertatea poporului, pentru dreptate socială, pen
tru o Românie a prosperității, a egalității in drep
turi, a independenței și suveranității naționale, a so
cialismului și comunismului, avea să devină conducă
torul de partid și de stat in măsură, ca nimeni al
tul, să călăuzească poporul român in marile bătălii 
ale muncii și dezvoltării. Este revoluționarul care știe 
să poarte și să ciștige asemenea bătălii. Pentru 
poporul nostru el este revoluționarul model, deoare

ce in cugetul și in inima sa, in felul său de a fi, de 
a gindi, de a munci deslușim cea mai inaltă ex
presie a iubirii de țară, focul sacru al luptei cu iner
ția, acuta conștiință că totdeauna se poate mai 
mult cind la mijloc sint destinele poporului român.

N-ar fi deloc prea mult dacă am spune că noi 
toți, toți oamenii acestei țări, ii cunoaștem perso
nal, chior dacă unii dintre noi nu ne-am aflat vreo
dată în preajma sa. Mulți insă, chiar foarte mulți 
dintre oamenii acestei națiuni l-au cunoscut per
sonal, ou avut prilejul să discute cu secretarul ge
neral ol partidului. In atit de frecventele sale vi
zite de lucru, in toată țara (țara intreagă este 
cimpul său curent de activitate), il vedem adesea 
discutînd cu oamenii.

Tocmai unor asemenea oameni, dintre nenumăra- 
ții oameni ai muncii care l-ou intilnit in decursul ul
timului an, ne-am adresat pentru a ne vorbi des
pre revoluționarul ale cărui idei și energie creatoare, 
prin forța inaltului lor exemplu, se transmit și se am
plifică la scara unui intreg popor.

de noi. Ia C.A.P. Miloșești, la vre
mea secerișului, ne o tarla cu griul 
trintit de furtună, a luat coasa si a 
cosit de parcă asta făcuse toată 
viața. Și-au mai amintit — cine ar 
fi putut să uite ? — cum, în perioa
da inundațiilor din 1975. a venit 
să îmbărbăteze pe cei care smul
geau griul dintr-o mare de apă. la 
cooperativa din Ciochina. Și au zis: 
„Da, așa este, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu e cu noi întotdeauna, si 
la bine și la greu !“. Apoi le-am 
povestit cum în ajunul Anului 
Nou a stat cu noi, oamenii gliei, 
de vorbă despre ce trebuie făcut 
pentru ca noua revoluție in agri
cultură să se realizeze cit mai grab
nic și cu rezultate pe măsura gri
jii pe care partidul și statul ne-o 
poartă nouă, făurarilor de pline.

Ne-a spus că și in privința asta, 
ca in toate domeniile, trebuie să 
acționăm uniți, că numai uniți pu
tem să învingem greutățile. întot
deauna poporul nostru a biruit 
atunci cind a fost unit“.

Dintre sutele si miile de mun
citori care, doar in decursul 
anului trecut, s-au aflat în 

preajma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul unor vizite de 
lucru și cu ‘alte prilejuri, ne vor
bește strungarul Ștefan Petică, din 
fabrica de motoare a întreprinderii 
„23 August“ din Capitală :

„M-am aflat de mai multe ori in 
preajma tovarășului Ceaușescu. Pri
ma oară la Congresul al X-lea al 
partidului la care am participat ca 
invitat. Și, de atunci, mereu, in 
nenumăratele vizite pe care le-a 
Zăcut in uzina noastră, pentru că 
vine aici de cîteva ori pe an. La 
prima adunare generală a oameni
lor muncii, cind a fost din nou în 
mijlocul nostru, m-am aflat în pre
zidiu, foarte aproape de secretarul 
general al partidului, și atunci am 
putut să-mi dau seama mai direct 
cit de mult muncește, tot timpul. 
Pentru că. ascuKindu-i cu atenție 
pe cei ce vorbeau, iși nota idei, 
probleme. Iar la adunarea din 1981, 
atunci cind s-a dat citire planului 
nostru de măsuri, ne-a spus tovără- 
șește că planul, nu e satisfăcător, 
că se cere un program mai amplu, 
mai profund și mai detaliat, pe cară 
ni l-a și schițat, cu elemente ex
trem de concrete, din propria noas
tră activitate pe care o cunoaște 
temeinic. A fost exigent, ca întot
deauna. Iar noi am văzut și vedem 
în exigența aceasta semnul profun
dei sale încrederi în capacitatea 
clasei muncitoare de a-și organiza 
mai bine munca, de a-și concentra 
mai eficient efortul pentru ca. îm
preună cu întregul popor, să înalte 
România, in scurt1 timp, la stadiul 
de țară cu o dezvoltare medie. Exi
gență revoluționară în numele în
crederii în forțele noastre. Ne-am 
întrebat adesea ce înseamnă, in 
fond, spirit revoluționar. Iată răs
punsul : președintele tării ne 
cheamă să îndrăznim mai mult, să 
țintim mai sus. să nu ne cruțăm 
forțele, pentru a pune Întreaga 
noastră capacitate in slujba intere
selor vitale ale poporului roman.

într-una din recentele vizite de 
lucru pe care le-a făcut la noi în 
uzină, intrind în secția noastră, a 
părăsit culoarul de oameni ce se 
formase și s-a dus Ia un grup de 
muncitori ce nu avuseseră loc in 
primul-rind. Și a stat de vorbă cu 
ei ca și cum s-ar fi cunoscut de 
mult, ca intre prieteni: ..Ce mai 
faceți", i-a întrebat. Ei au mulțu
mit de întrebare și au răspuns că 
bine fac, muncesc ca să se realizeze 
planul. „Dar se va realiza? Sint 
condiții, v-ati pregătit tot ce tre
buie?" Și. discuția s-a prelungit. 
Despre condiții de muncă și condi
ții sociale, despre familii... Cum să 
nu iubești din toată inima un astfel 
de conducător de țară?"

Din inima energetică a patriei, 
din Valea Jiului, un maistru 
miner ne-a vorbit despre 

minerul de onoare al tării, cu 
bucurie, cu nerăbdare am zice, 
pentru că maistrul Ion Grigo- 
rescu de la mina Paroșeni avea 
de raportat ceva.» Dar să-i dăm 
cuvin tul:

— Eu nu l-am intilnit in anul 
trecut Și totuși, anul 1981 și 
chiar acest Început de an 1982 au 
o mare importantă în dialogul de 
lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu noi. minerii Văii 
Jiului. Este vorba de ceva foarte 
concret...

— E un eveniment anume?
— Da. El are Insă o istorie. Să 

vedeți. Pe data de 10 hugust 1979, 
in vizita de lucru pe care a făcut-o 
in Valea Jiului, tovarășul secretar 
general al partidului a fost și la 
noi. aici, la Paroșeni. și chiar în 
sectorul meu. Am avut cinstea 
ca în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să începem o nouă lucra
re de investiție, galeria de deschi
dere a orizontului 360 m pentru pu
nerea în valoare a noi rezerve de 
cărbune. Acolo. în subteran, potri
vit regulamentului nostru, iubitu
lui nostru oaspete i-am prezentat 
raportul mineresc. Ne-a salutat 
și el minerește si s-a apro
piat de noi ca de vechi prie
teni. Dornic să cunoască cele 
mai mici amănunte ale lucră
rii. ne-a adresat întrebări. La cel 
mai adine loc de muncă al minei, 
i-am vorbit despre ceea ce aveam 
de făcut pentru a tăia drum prin 
inima muntelui spre noi straturi de 
zărbune. ‘

— Ce impresie v-a lăsat vizita ?

— Nu e vorba de o simplă im
presie. ci de un moment de neuitat 
care ne-a făcut să medităm mai 
profund la marile noastre răspun

ret mai vrednici agricultori, Anghel 
Mircea Dan. Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. Grindu. 
județul Ialomița:

oua revoluție agrară se află
în plină desfășurare. în
fruntea ei — neobosit — 

cel care a conceput-o și care
ii potențează energiile, cel care

deri. Ne-am dat mal limpede sea
ma că avem datoria să ne angajăm 
din plin, cu toate forțele, in aceas
tă bătălie de importantă vitală 
pentru tara noastră, concepută de 
acest mare strateg al politicii parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : bătălia pentru indepen
dență energetică a patriei. Noi, mi
nerii țării, gîndim că. urmînd întoc
mai programul conceput de condu
cătorul partidului si statului nos
tru. vom reuși să înfăptuim acest 
obiectiv revoluționar. De atunci. în
tre noi, ortacii, ne-am întrebat me
reu : oare citi conducători de state 
au coborit in adîncurile pămintu- 
lui, între mineri, pentru a le cu
noaște munca și preocupările, pen
tru a se sfătui cu ei. pentru a-i 
face părtași la rezolvarea celor mai 
importante treburi ale tării ?

— Spuneați că vizita de atunci are 
un răspuns chiar in acest început 
de an.

— Eicact. Slntem acum in măsură 
să-i raportăm secretarului general 
al partidului că lucrarea de inves
tiții la a cărei deschidere a parti
cipat este in curs de finalizare si 
că. în curînd, din noul strat ce va 
intra in exploatare se va extrage 
cărbune cocsificabil. Deci o primă 
bătălie am cîștigat-o. Și. cum ne-o 
cere minerul nostru de onoare, 
mergefh mai departe I

Cuvinte simple, în graiul 
frumos al țăranului român, 
străbătute de fiorul emo

ției și al gîndului înaripat... 
Așa ne-a vorbit despre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu unul dintre

„In urmă cu cîteva zile. noi. ță
ranii din Grindu, discutam, seara, 
despre ce avem de făcut acum. Că, 
uite, primăvara nu-i departe, o să 
începem munca la cimp, iar anul 
ăsta trebuie să scoatem recolte spo
rite, Și spuneam : «Măi, fraților, să 
luăm exemplul tovarășului 
Ceaușescu, să urmăm in tot ce fa
cem sfaturile sade, de fiu de țăran, 
care ne cunoaște munca și grijile 
ca nimeni altul». Atunci, unul din 
brigadieri mi-a pus întrebarea : 
„Nea Mircea, ai fost mereu în 
preajma tovarășului Ceaușescu. e 
drept că și cu multi din noi a dat 
mina, dar matale ai avut mai multe 
ocazii. Spune-ne și nouă, cind se 
odihnește ? Că din ziare aflăm că 
îhtr-o zi. de la răsăritul și oină la 
apusul soarelui, s-a întîlnit cu 
muncitorii de pe o platformă indus
trială. apoi cu cooperatorii, meca
nizatorii și specialiștii dintr-un 
C.A.P. și I.A.S.. ca apoi să primeas
că pe cutare sau cutare sef de 
partid sau de guvern..." Știți ce 
le-am răspuns ? «SE ODIHNEȘTE 
MUNCIND. Așa face de o viață. 
L-am cunoscut pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în 1959. cind era cel mai 
tinăr secretar al Comitetului Cen
tral ăl partidului, cel mai tînăr. dar 
cu o forță de pătrundere în sufletul 
oamenilor și cu o încredere in viitor, 
îneît. pur și simplu, ne-a cucerit 
în acele zile cind cooperativizarea 
era în plină desfășurare. De multe 
ori am putut să-l văd la lucru, 
muncind cu o dăruire fără margini 
pentru binele țării». Consătenii mei 
din Grindu mi-au dat dreptate, 
fiindcă ei nu pot uita cum. alături

e-a aflat „în prima linie" și în 
revoluția transformării socialiste a 
agriculturii, ca înflăcărat revolu
ționar și ca om apropiat de sufle
tul țăranului român. Noile orizon
turi deschise agriculturii cuprind, 
practic, toate domeniile de activi
tate legate de această importantă 
ramură a economiei, între care, cu 
un rol determinant, cercetarea ști
ințifică agricolă. Despre acest 
fapt ne-a vorbit unul dintre sutele 
și miile de slujitori ai științei din 
numeroasele unități de cercetare a- 
gricolă pe care Ie-a vizitat, în ulti
mul an, secretarul general al parti
dului.

Mult, foarte mult a insemnât pen
tru noi această vizită — spune ing. 
Constantin Dumitrache, șeful cen
trului experimental pentru culturi 
irigate Mihail Kogălniceanu din 
județul Tulcea. Pur și simplu 
vizita ne-a dat aripi. Am avut pri
lejul să trăim cu intensitate la 
temperatura spiritului revoluționar 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
să ne încărcăm — dacă pot spune 
așa — cu înalta energie pe care o 
degajă. A indicat să fie gene
ralizate neintirziat, in toată zona, 
procedeele inițiate si verificate 
de noi și care pot garanta o 
creștere a producțiilor agricole 
încă din 1982. L-am urmărit, 
atent, cu nesaț. N-am să uit 
niciodată cu cită dragoste si în
țelepciune ne-a vorbit despre pă- 
mîntul tării. Cînd ne cere nouă, tu
turor celor care slujim acest pă- 
mînt, să facem totul pentru a-1 a- 
duce la deplina sa valoare, pentru 
a face să crească din el. potrivit

puterii ce o are, plante agricole cu 
rod înzecit, tovarășul Ceaușescu se 
gindește la dezvoltarea, la prospe
ritatea țării. Și e și un reflex al 
dragostei și al răspunderii față de 
strămoșeasca glie a românilor. E o 
răspundere la care ne cheamă pe 
noi toți, agricultorii. în numele ei 
ne cere să învingem inerții și stag
nări, să abandonăm comodități si 
automulțumiri, să gîndim și să 
muncim ca adevărați revoluționari.

Limbajul muncii, al frăției și 
unității tuturor fiilor pa
triei, fără deosebire de na

ționalitate. in jurul partidului si 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. l-am 
recunoscut și în spusele mais
trului furnalist de la Vlăhița, Erou 
al Muncii Socialiste. Csiki lanoș : 

„îl cunosc de mult timp pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe acest 
om minunat, atit de drag inimilor 
noastre. Procesul de reîntinerire a 
vechii cetăți metalurgice de la Vlă
hița, unde de aproape trei decenii 
și jumătate veghez ca furnalele să 
funcționeze fără întrerupere, este 
indisolubil legat de numele celui 
care a înscris în istorie ceea ce 
numim pe drept «Era Ceaușescu». 
De cind' îl știu se află în miezul 
marilor bătălii ale construcției 
noastre socialiste. A venit de mai 
multe ori și în mijlocul colectivului 
nostru. Ultima oară a fost pe me
leagurile noastre anul trecut. S-a 
sfătuit cu noi, a ținut seama de 
părerea noastră și s-a bucurat de 
succesele noastre. Poți să-ți dai 
seama ușor cînd un om se bucură 
sincer de ceva. întreprinderea de 
fier Vlăhița a crescut aidoma voi
nicului din poveste. Și a fost rodul 
indicațiilor sale, 'al politicii parti
dului de dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a tuturor zonelor țării. 
Acum, la noi, la Vlăhița, ca în toa
tă țara, bucurîndu-se de roadele 
muncii lor, oamenii trăiesc demn 

j pentru că azi criteriul de aprecie- 
! re a,ompluis nu este stabilit ..stupă 
naționalitate, cum se întimpla în 
alte vremuri, ci după valoarea 
muncii pe care o desfășoară pen
tru progresul societății. Iată de ce 
Îmi face o adevărată, și adincă 
bucurie să vorbesc despre marele 
OM și revoluționar comunist 
Nicolae Ceaușescu și să repet ceea 
ce a spus dînsul la plenara din no
iembrie, și anume că e necesar să 
subliniem justețea politicii națio
nale a partidului nostru care, 
pentru prima dată în Româ
nia. a soluționat, în mod re
voluționar și just, problema na
țională. âsigurînd deplina egalitate 
in drepturi între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
Iar modul în care s-a rezolvat a- 
ceastă problemă in România poa
te constitui un exemplu pentru 
multe state ale lumii".

Din Maramureș, o tînără. Ma
ria Florea Gabrian, inginer 
stagiar la preparatia Săsar 

— Baia Mare, ne-a făcut să sim
țim patosul generației sale adunat 
în cuvinte fierbinți de admirație, 
de nețărmurită stimă și devota
ment pentru cel care pentru toți 
tinerii țării reprezintă modelul de 
gindire și acțiune revoluționară.

— în noiembrie trecut — ne spu
nea ea — cu prilejul vizitei făcute 
de tovarășul Nicolae^ Ceaușescu in 
județul Maramureș, am avut feri
cirea să fiu in preajma sa, să-i 
adresez urarea de bun venit la În
treprinderea noastră și să-i ofer 
un buchet de flori. A vizitat și sec
torul in care lucrez și a avut și 
cuvinte de laudă pentru realizări
le noastre, dar și o privire exi- 

• gentă asupra a ceea ce am fi putut 
face mai bine. Vă rog să mă cre
deți, n-am ințeles-o doar ca pe o 
critică, ci ca pe un îndemn, ca pe 
o chemare de a ne concepe in mod 
revoluționar munca, de a face to
tul pentru a lăsa loc liber aerului 
proaspăt al noului... Văzînd că 
eram de față mulți tineri, ni s-a 
adresat si nouă, tineretului, și eu 
am ințeles că se referea la tot ti
neretul României, cum o face atit 
de des, cu atita încredere in noi și 
cu o atit de părintească dragoste... 
Eu cred că ne iubește și pentru că 
vede in noi frumusețea tinereții 
sale revoluționare, străbătută de 
romantismul luptei pentru înălță
torul ideal comunist. Da. roman
tismul revoluționar este, trebuie 
să fie simțămintul, trăirea funda
mentală a vîrstei noastre ! Pentru 
că nimic nu este mai frumos, mai 
înălțător decît să lupți cu toate pu
terile tale pentru infăptuirile ce
lui mai frumos, mai curat, mai o- 
menesc dintre Idealuri — cel al 
societății comuniste, la înălțarea 
căreia ne cheamă secretarul gene
ral al partidului.

De aceea vă 6pun că în flo
rile ce i le-am oferit atunci tova
rășului Nicolae Ceaușescu se afla 
și o floare — nevăzută, dar cît de 
frumoasă ! — crescută în sufletul 
nostru tinăr: floarea recunoștin
ței.

★

Sînt florile tuturor inimilor si 
meleagurilor românești. în
soțite de gindurile și sim

țămintele întregului popor, care 
își îmbrățișează cu adincă stimă 
și dragoste conducătorul pe drumul' 
revoluționar al viitorului comunist 
al tării, adresîndu-i strămoșeasca 
urare: LA MULTI ANI !

Mihai CARANFIL
și corespondenții „Scînteii*

Virgil TEODORESCU

Aceasta ne vrerea
Familii noi de frunze în arbori au foșnit 
Și-a izbucnit in munți prelung ecou, 
Și-un dulce fruct din flori a pirguit 
Hrănit de-un foc vital, frumos și nou.

Prin omul mare nouă hărăzit 
Noi omului i-am dat un chip de frate, 
In dar lumină, trepte de granit, 
Celeste bolți cu stele încărcate.
f " ■ ■ -V- *•' A.;,'. <^> vB. v

Istoriei statornic autor, 
El a oprit ți-a alungat eroarea, 
Și pentru vremi de pace ți de spor 
A prefăcut in fulger nemișcarea.

Să-i fie nesfirșite voința și puterea, 
împodobit să fie de anii fără număr, 
In faptă și gindire să fie veșnic tinăr, — 
Aceasta ne e vrerea I

Gheorghe PITUȚ

j*
J
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*
El stă în sufletul 

mulțimii
Cu o egală-ndreptățire 
Din viitor și din trecut 
Și braț și spirit s-au zbătut 
Să il așeze cu cinstire

In casa timpului și-a țării 
Ca legea să se împlinească 
Prin omenia românească 
De-a lungul și de-a latul zării.

Legea vorbește cu o gură 
Relația mereu in floare
A lui cu lumea lucratoare, 
Cu cei curați de la natură

Căci el stă-n sufletul mulțimii 
Ca un neobosit izvor
In muntele nemuritor
Dînd ritm oceanului de inimi.

Alexandru BRAD

Ca un izvor curat
Din inimă, ca un izvor curat. 
Un gînd înalt spre marele bărbat — 
De-aici, de pe Tirnavele bătrine 
Ce curg mereu și veșnic vor rămine ; 
Și un solemn angajament de-a face 
Din munca noastră luptă pentru pace, 
Izvor de piine și de bunăstare 
Cum el ne spune-ades, ia fiecare : 
„Să facem totul... I" 
Sâ-I urmăm pe El, 
Vizionar cu brațul de oțel. 
Conducător de țară drept și bun. 
Viteaz din vița neamului străbun, 
Lui, ce-a încărunțit, tot tinăr fiind, 
In fruntea gloriosului partid
De grija țării noastre — „La mulți ani 1“ 
Un gind de muncitori și de țărani.
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GLAS DE Ii ECI NOȘTINTA 
DIN VIBRANTUL GLAS Al TĂRII

Urare muncitorească 
intîiului muncitor al patriei

MANIFESTĂRI OMAGIALE CONSACRATE 
ANIVERSĂRII ZILEI DE NAȘTERE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, sărbătoare 
scumpă întregului nostru popor, a prilejuit entuziaste ma
nifestări în întreprinderi și instituții din Capitală și din țară.

Sub genericul „Spiritul militant, 
revoluționar al vieții și operei to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al P.C.R. — factor di
namizator al intregii activități des
fășurate de partid". în mari unități 
economice din București, ca „Elec
tromagnetica". I.R.E.M.O.A.S.. în
treprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie". Filatura românească de 
bumbac, au avut loc expuneri care 
au scos în evidență rolul determi
nant al secretarului general al 
partidului in elaborarea politicii in
terne și externe a României, 
proeminenta personalitate a condu
cătorului pa-tidului și statului nos
tru, activitatea sa revolutiona-ă pen
tru edificarea societății socialiste si 
comuniste in ta-a noastră, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
cu alte state, pentru triumful păcii 
in lume.

„Ceaușescu — România In con
știința umanității" a fost intitulat 
simpozionul închinat vieții, operei 
și activității revoluționare a iubitu
lui conducător al partidului si sta
tului nostru, ce a avut Ioc la Clubul 
întreprinderii „23 August".

★
Pe agenda manifestărilor politico- 

educative organizate m localitățile 
vdcene, in semn ue omagiu anus 
aniversării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
fost înscrisă, luni, la Rimnicu Vil- 
cea, inaugurarea Muzeului de 
istorie al județului Vilcea.

Intre ceie peste 3 000 ue expona
te, cite conține noua instituție mu
zeală. un loc central il ocupă numă
rul mare de documente, lotografii 
și extrase din presa vremii care 
atestă contribuția tinărului revolu
ționar comunist Nicolae Ceaușescu 
la mobilizarea membrilor organiza
țiilor de partid din Vilcea. în peri
oada 1934—1938, cind P.C.R. se afla 
în ilegalitate, la lupta forțelor pro
gresiste și democratice Împotriva 
pericolului de fascizare a tării și a 
războiului, participarea sa. in 
anul 1935, la Conferința județeană 
Vilcea a P.C.R., precum și la o în- 
tîlnire conspirativă cu activul Co
mitetului județean al U.T.C.. intr-o 
modestă casă de pe strada Preda 
Buzescu nr. 2 din orașul Rimnicu 
Vilcea,

La fel de numeroase și de eloc
vente sint mărturiile documentare 
referitoare la prezenta secretarului 
general al partidului, în diferite lo
calități și unități economice vilcene, 
cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate in această zonă a țării, pre
cum și cele ce atestă impetuoasa 
dezvoltare economico-sociaiă și 
culturală a județului, in perioada 
de cind la cirma partidului și a sta
tului nostru se află cel de al cărui 
nume sint legate toate mărețele 
Înfăptuiri ale locuitorilor Vîlcei de 
azi, ca dealtfel ale întregului nos
tru popor.

★
Muzeul județean de istorie din 

Ploiești a fost gazda simpozionului 
„Tinerețea revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu". urmat de 
prezentarea filmului documentar „O 
viată dedicată fericirii poporului", 
în aceeași zi. la biblioteca „Nicolae 
Iorga" s-a deschis expoziția de carte 
social-politică și de publicații inti
tulată „Partidul — Ceaușescu — 
România" și a avut loc un moment 
poetic susținut de actori ai teatru
lui municipal, in timp ce la cine
matografele din Ploiești. Cîmpina. 
Bușteni. Breaza si Boldești aproape 
6 000 de prahoveni — oameni ai 
muncii, militari, elevi și student! — 
au vizionat o serie de filme, prin
tre care „Scornicești — satul de 
lingă inimă", „România — casa 
mea", „Partid — inima țării".

★
Sentimente de profundă și sta

tornică prețuire fată de strălucita 
personalitate a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. cu prilejul zilei sale de 
naștere, au fost exprimate luni de 
reprezentanții obștii scriitoricești 
din țara noastră, in cadrul unei ma
nifestări omagiale desfășurate in 
Capitală.

Manifestarea a fost deschisă de 
președintele Uniunii scriitorilor. 
Dumitru Radu Popescu, care a 
adus un omagiu. în numele tu
turor mînuitorilor condeiului, secre
tarului general al partidului, omul 

spre care se îndreaptă întreaga sti
mă a scriitorilor României socia
liste. Poeți, prozatori, dramaturgi, 
critici, reuniți in acest cadru, a spus 
vorbitorul, cinstesc, prin vers, prin 
cuvinte de aleasă simțire, oe omul 
a cărui operă politică și-a pus și 
îșî pune cu statornică strălucire 
amprenta asupra tuturor domeniilor 
vieții societății românești de aoroa- 
pe două decenii, omul care a subli
niat nu o dată rolul conștiinței 
noastre socialiste ca forță motrice a 
dezvoltării noii orinduiri pe pămîn- 
tul patriei.

Secretarului general al partidului, 
căruia, după cum s-a subliniat si 
cu această ocazie, scriitorii ii da
torează respectul pentru slova năs
cută din izvoarele nesecate ale e- 
xistenței noastre ca popor, ca si a- 
firmarea plenară a valorilor uma
nismului revoluționar, i-au dedicat 
creații Virgil Teodorescu. George 
Bălăiță. Nicolae Dragos. Franz 
Bulhardt. Ion Hobana. Daniela 
Crăsnaru. Valeriu Râneanu. Nico
lae Dan Fruntelată. Domokos Gena, 
Ion Gheorghe. Emeric Stoffel, 
Traian Iancu, Dinu Săraru si A- 
drian Păunescu.

Programul manifestării s-a în
tregit armonios cu un recital de 
poezie, prezentat de actorii Lucia 
Mureșan. Cristina Tacoi. Dinu Ian- 
culescu si Stefan Radof. cuorin- 
zind versuri semnate de scriitori 
contemporani.

In încheiere a fost adoptat tex
tul unei telegrame adresate secre
tarului general al partidului, tova

rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune :

în acest timD în care. De olan 
universal, multe din valorile 
considerate altădată fundamen
tale si Derene sint amenințate 
de contrariul lor. privind in 
nrimul rind soarta condiției 
umane si a civilizației umane, 
mai ales in acest timp se im
pune să arătăm lumii că-n a- 
ceastă parte a Europei guver
nează luciditatea si gîndirea po
litică responsabilă, că se poate 
învăța si merită să sp învețe 
de Ia învățătura președintelui 
Nicolae Ceausescu al României 
maura exactă a cumpănirii 
dintre bine si rău. dintre rațiu
ne si fatalitate, pentru a-i asi

gura omenirii pacea de care are 
absolută nevoie.

Vă rugăm, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți din partea scriitori
lor din România urarea : La 
multi ani cu sănătate si neclin
tită putere de muncă., fie-vă 
asemeni de luminoase sl ome- 
noase sufletul si conștiința, pen
tru ca identitatea dintre nume
le dumneavoastră Și nume'.e de 
România să se iacrie in istorie 
Pe adevăratele sale dimensiuni, 
de patos exemplar si de durată 
comunistă.

★
La Academia de studii economi

ce a avut loc, luni, sesiunea știin
țifică omagială „Pacea si colabora
rea economică internațională in 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România". Participantii — cadre 
didactice, studenti și cercetători — 
au scos in evidență, în comunicări
le prezentate, prodigioasa activita
te teoretică si practică desfășurată 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in fruntea partidului și 
statului nostru, pentru întărirea 
păcii și promovarea unui curs nou 
în viata internațională care să fa
vorizeze edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, fără arme și 
fără războaie.

Tot cu acest prilej. In incinta a- 
cademiei s-a deschis o expoziție de 
carte social-politică. care reunește 

scrieri alese din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. editate în tară 
și in alte state ale lumii.

In încheierea sesiunii științifice, 
participantii au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

în aceste momente pline de 
bucurie si de înaltă trăire pa
triotică prilejuite de aniver
sarea zilei dumneavoastră de 
naștere, cadrele didactice, cer
cetătorii si studenții, toti oame
nii muncii din Academia de 
studii economice din București 
vă aduc, alături de întregul 
nostru DODor. un profund si 
fierbinte omagiu pentru gran
dioasa activitate teoretică si

practică desfășurată in fruntea 
partidului si statului nostru, 
pusă în slujba nrogresului mul
tilateral al patriei și bunăstării 
poporului român, dezvoltării ca
litative. intensive a economiei 
naționale ca factor hotăritor 
pentru întărirea independenței 
naționale si afirmarea crescîndă 
a României în lumea contempo
rană. centru întărirea păcii. în
crederii si colaborării interna
ționale. pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale. 

Exprimindu-ne si cu acest 
prilej considerația si prețuirea 
deosebită pentru întreaga activi
tate de mare răspundere De care 
dumneavoastră, ce* mai iubit fiu 
al poporului român, o desfășu- 
rati centru progresul Patriei si 
fericirea honorului român, pen
tru contribuția deosebită ne 
care o aduceți la întărirea nres- 
tigîuui României în lume, vă 
încredințăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că studenții, ca
drele didactice, întregul personal 
muncitor din Academia de stu
dii economice îsi vor intensifica 
eforturile pentru transpunerea 
în viată a sarcinilor ce ne revin 
din hoiăririle Congresului al 
XII-Iea. pentru racordarea mai 
puternică a invătămîntului la 
cerințele dezvoltării economico- 
sociale a României.

*
La Drobeta Turnu-Severin s-a 

desfășurat simpozionul cu tema 
„Remarcabilele contribuții ale secre

tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la realizarea 
destinderii și păcii în lume, la în
cetarea cursei înarmărilor. Ceaușescu
— om al păcii". La simpozion au 
luat parte activiști de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi și 
instituții, oameni ai muncii din 
economie și cultură. Lucrările sim
pozionului au fost deschise de to
varășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.

★
„La mulți ani, iubit conducător!"

— sub acest generic s-a desfășurat, 
la Opera Română, spectacolul o- 
magial organizat de Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
municipiului București.

Prin înaripate cintece și versuri, 
prin sugestive tablouri coregrafi
ce, prin frumusețe și putere evo
catoare, spectacolul s-a constituit 
intr-un înălțător imn închinat dru
mului glorios străbătut de Partidul 
Comunist Român în cele peste șase 
decenii de existență, intr-un pri
nos de fierbinte dragoste, aleasă 
prețuire și profundă recunoștință 
adus tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul care, prin înțelepciunea și 
dinamismul său, prin patriotismul 
Înflăcărat, prin credința nestrămu
tată în triumful idealurilor de 
dreptate, libertate, independență, 
progres și pace ale poporului ro
mân, ale umanității, a intrat defi
nitiv în galeria celor mai iluștri 
bărbați din istoria neamului româ
nesc, a omenirii.

La reușita spectacolului, ale că
rui momente au fost răsplătite cu 
vii și îndelungi aplauze, și-au dat 
concursul porul Filarmonicii „Geor
ge Enescu", corul „Madrigal", an
samblul de balet al Teatrului de 
operetă, ansamblul „Rapsodia Ro
mână", formația coregrafică a li
ceului ..George Enescu". formații 
artistice ale Casei centrale a pio
nierilor și șoimilor patriei.

★
în Aula Magna a Universității 

„Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca a 
avuț loc luni un simpozion dedicat 
aniversării zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Au 
participat cadre didactice si stu- 
denți. Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de prof. univ. Ion Vlad. rec
tor al universității, după care au 
urmat comunicările susținute de 
prof. univ. Dancsuly Andrei — 
„Gîndirea pedagogică, novatoare și 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" : conf. univ. Gheorghe 
Postelnicu —• „Școala — principal 
factor de educație și cultură" ; prof, 
univ. Camil Mureșan — „Istorie si 
educație patriotică în opera to
varășului Nicolae Ceaușescu" : prof, 
univ. Kallos Nicolae — „Rolul și 
locul sistemului de valori politice si 
morale în educația tinerei genera
ții" : lector univ. Tudor Cătineanu
— „Valori sl idealuri morale în pro
cesul de educație a tinerei genera
ții" ; lector Gavril Mate — „Parti
nitatea artei in concepția țoa-ășu- 
lui Nicolae Ceaușescu" ș‘ p-of. univ. 
Grigore Dondroie — „Ateismul în 
sistemul culturii socialiste".

★
„Partidul, Ceaușescu, România 

e tot ce avem mai scump pe acest 
pămint" — sub acest generic, in 
municipiul Buzău a avut loc un 
spectacol omagial, la realizarea că
ruia și-au adus contribuția forma
ții de c’.ntece și jocuri populare 
românești, laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României". în 
cadrul aceleiași manifestări a fost 
deschisă expoziția de carte social- 
politică, cuprinzînd lucrări ale se
cretarului general al partidului, 
președintele tării, consacrate socia
lismului și cauzei păcii în lume, 
în numeroase alte localități din ju
deț, în întreprinderi, instituții și 
unități școlare au avut loc simpo
zioane. expuneri, alte manifestări 
dedicate vieții și activității neobo
site a seoretarulul general al parti
dului. urmate de bogate prog-ame 
cultural-artistice. prin care buzoie- 
nii aduc din adincul inimii un 
călduros omagiu președintelui re
publicii, cu prilejul zilei sale de

(Urmare din pag. I)
nită fată de patrie si de ponor. gri
la permanentă pentru progresul tă
rii. pentru creșterea bunăstării celor 
ce muncesc, activitatea sa neobosită, 
priceperea sa in a ne conduce, pa
siunea sa revoluționară — iată doar 
citeva dintre trăsăturile acestei mari 
personalități, stimată in întreaga 
lume pentru inițiativele sale de 
pace, pentru înlăturarea primejdiei 
războiului.

Din exemplul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu avem de invățat nespus, 
înainte de orice, strîns uniți în 
jurul partidului, să ne dăruim toată 
puterea de muncă, toată priceperea, 
toate înzestrările noastre celei mai 
nobile cauze — cauza binelui și 
propășirii poporului român, mun

Simbol al umanismului
romanesc

(Urmare din pag. I)
maselor populare ; omul care a 
arătat nu o uata locul cuvmtuiui in 
ratrte.

Generoasă prin destinele istorice 
care au uat acestui pămint trăini
cie. demnitate și durată intr-un spa
țiu adesea viscolit de evenimente 
grele, România il are azi in fruntea 
tastelor și a demersurilor menite să 
edifice și sa rodească in timp pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul, 
oăroatul politic care a făcut posibil 
să credem in valoarea unor cuvinte 
ca păreau demonetizate sau com
promise : dar care in substanța lor 
erau și sunt Istorie și Tară, min- 
drie și pămint, înțelepciune și dem
nitate a muncii, etos al vieții coti
diene, creointa în dreptul de a fi 
și de a dura prin părinți și prin 
urmași.

Ii datorăm secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, chemarea la respectul 
pentru Cuvintul tipărit și pentru 
cuvintul pornit din izvoarele nese
cate ale existentei noastre ca popor. 
Avem să ne reamintim mereu, toți 
cei care slujim literatura româneas
că, de invitația spre metafora izvoa
relor naționale, spre mărturiile 
mari ale cugetării universale, ca 
unic și permanent respect pentru 
cultură.

Președintele țârii s-a adresat de 
multe ori scriitorilor și celorlalți 
oameni de artă rostind versul unic 
și inimitabil al lui Mihai Eminescu, 
convingîndu-ne despre marele ade
văr că literatura devine argument 
suprem al afirmării valorilor uma
nismului nostru revoluționar, anga- 
jindu-ne astfel și pe noi să preluăm 
din tezaurul aceleiași memorii tot

Minunat exemplu, 
inflăcărat îndemn

(Urmare din pag. I) 
nostru de a gindi, felul nostru de 
a munci, chipul in care ne. simțim 
răspunzători fiecare pentru desti
nul pămintului și recoltelor, al co
munei. al țării. Am ajuns la rezul
tate foarte frumoase — și singurul 
regret care ne încearcă este acela 
că încă nu toate cooperativele se 
pot mindri cu rezultate ca ale noas
tre. Dar sintem siguri că toate le
gile și hotărîrile adoptate in ulti
mul timp din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — izvorite din 
marea sa grijă pentru țărănime, 
pentru întreg poporul român — vor 
fi ca o ploaie venită la vreme, vor 
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cind în așa fel încît în cel mai scurt 
timp România să treacă în rindul 
țărilor cu o dezvoltare economică 
medie. Pentru noi toti. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este cel mai 
nobil exemplu de gindire si acțiu
ne patriotică și revoluționară.

Noi, muncitorii. împreună cu în
tregul popor, sintem mindri că 
avem un asemenea conducător. 
Sint purtătorul de cuvînt al otela- 
rilor, laminoriștilor. metalurgiștilo- 
de la Cîmpia Turzii care, prin 
mine, alături de toti oamenii mun
cii, ii urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu

LA MULȚI ANI cu sănătate, pen
tru a ne conduce pe drumul socia
lismului și comunismului, al pro
gresului, al păcii 1 

ce poate ajuta, azi, la realizarea 
unei culturi superioare. Cind pre
ședintele tării, pentru care a'dev„- 
raia agora este uzina și pămintul 
ce uăinuie prin roanele lui, pentru 
care dialogul este suprema verifi
care a conștiinței țării, cind pre
ședintele țării apelează la Cuvintul 
ce se numește literatură, și se inte
resează de paginile scrise de noi. 
așteptîndu-le pentru a le avea ii 
fată, atunci înseamnă că istoria 
contemporană a României iși con
firmă marile destine care au ocrotit 
scrisul și pe scriitorii săi.

Vorbind despre umanism și des
pre sensurile acestui concept — ue 
fapt o realitate viabilă prin oa
meni și prin aspirațiile lor — tova
rășul Nicolae Ceaușescu integrează 
valorilor umanismului literatura 
scrisă de noi in deceniile care au 
devenit istorie literară, așa cum a- 
celeași decenii au devenit istorie a 
revoluției. De fiecare dată întil- 
nirea nemijlocită cu Omul aflat in 
fruntea tării constituie, pentru scrii
torul care sunt, pentru toti confrații 
mei prilejul unei profunde confrun
tări cu ceea ce însuși secretarul ge
neral al partidului gindește despre 
val narea și sensul creației, despre 
rostul mesajelor transmise spre oa
meni și despre substanța cărtilo- 
noastre. Fiindcă, președintelui 
României socialiste Cartea îl e?tc 
un permanent însoțitor ; la sfatul 
de taină cu cărțile, este cu noi, scri
itorii, și de aceea, la ziua ce-i înre
gistrează anii, urarea noastră se 
cuvine să fie de respect și prețuire, 
fără măsură, de mărturie că vom 
servi statornic înseși idealurile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
servește 1 

fertiliza brazdele șl vor spori re
coltele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne 
cere cu energie să muncim mai 
bine, mai cu spor ; noi. cei 800 de 
cooperatori din Smeeni — si sint 
sigur că la fel cu noi gîndesc mi
lioanele de țărani din România — 
sîntem hotăriti să-l urmăm cu în
flăcărare. să dăruim toată pricepe
rea noastră, toată hărnicia noastră 
noii revoluții in agricultură către 
care conducătorul nostru iubit ne 
cheamă.

De ziua sa. din adincul Inimii, 
după datina strămoșească, ani 
mulți, cu sănătate si fericire !

(Urmare din pag. I)
de sintetizare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se află la baza intregii 
politici a partidului și statului, se 
regăsește în fiecare dintre proce
sele înnoitoare, în fiecare dintre 
transformările petrecute in acești 
ani. Promotor curajos al noului, 
adversar neîmpăcat al oricăror ti
pare rigide, neadecvate realităților 
românești, el a elaborat, pe baza 
aplicării creatoare a ' adevărurilor 
universale ale materialismului dia
lectic, idei și soluții originale, de 
mare valoare științifică, pentru 
problemele dezvoltării economico- 
sociale, înarmînd partidul cu ori
entări principiale llmoezi. aducind 
astfel o mare contribuție la dez
voltarea teoriei revoluționare.

însușirile ginditorului profund 
și-au găsit, în personalitatea secre
tarului general al partidului, o fe
ricită îmbinare cu acelea ale omu
lui de acțiune, în măsură să orga
nizeze aplicarea în practică a con
cluziilor teoretice, să mobilizeze și 
să stimuleze forța de creație a ma
selor, ca făuritoare ale istoriei. 
Ne-am deprins în toți acești ani 
să-l vedem pe secretarul general 
al partidului mereu in miilocul oa
menilor. dezbătînd cu specialiș
tii, cu cadrele locale, cu oa
menii muncii și adoptînd la fața 
locului cele mai potrivite soluții 
pentru îmbunătățirea activității, 
controlînd îndeplinirea hotărîrilor.

Un loc central în gîndirea și ac
tivitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îl ocupă problematica 
făuririi unei economii puternice, 
moderne, armonioase, ca factor 
hotăritor al ridicării României pe 
noi trepte de progres și prosperi

tate. Secretarul general al parti
dului a restructurat radical teoria 
despre industrializare, pornind de 
la imperativul de a asigura o dez
voltare economică puternică pe 
ansamblul țării, cit și în cuprinsul 
fiecărui județ, în folosul tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, în concordanță cu ne
cesitățile reale ale societății noas
tre și cu posibilitățile ei reale. 
Este meritul său incontestabil de a 
fi văzut în opțiunea fermă pentru 
o rată înaltă de acumulare — op
țiune pătrunsă de patriotism și 
Înaltă responsabilitate față de vi
itorul națiunii — pirghia esențială 
a progresului economic rapid.

Uriașele eforturi materiale și fi
nanciare făcute de popor în acești 
ani au fost statornic concentrate 
în direcția făuririi unui complex 
economic național armonios, dina
mic și eficient, structurat pe lini
ile de forță ale revoluției tehnlco- 
știlnțifice contemporane. Sint edi
ficatoare în acest sens ritmurile 
deosebit de înalte realizate de țara 
noastră în dezvoltarea întregii e- 
conomii și cu deosebire în ramu
rile și subramurile de înaltă teh
nicitate, promotoare ale progresu
lui tehnic. Tocmai această impe
tuoasă creștere economică, înre
gistrată în ultimele trei cincinale, 
a asigurat participarea tot mai ac
centuată a țării noastre la divi
ziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori 
materiale, ridicarea substanțială a 
nivelului general de trai.

Modelul nostru de creștere eco
nomică cunoaște astăzi. în lumina 
gindiril profund novatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o semni
ficativă redimensionare. Este vorba 

de intrarea economiei românești in
tr-o nouă fază a evoluției sale. în 
care factorii calitativi ai creșterii 
eco tomice capata importanța ho- 
tăritoare, iar reproducția lăr
gită de tip intensiv devine pre
dominantă. Asemenea comanda
mente majore le-a avut in ve
dere secretarul general al parti-

haltă cinstire pentru cel ce conduce 
România spre viitorul comunist!

dului. formulînd Imperativul de „a 
transforma cantitatea într-o nouă 
calitate", acțiune ce și-a găsit re
flectare in concepțiile și tezele noi 
ce uai subita ilj no. lui mecanism 
economlco-financiar. Și tot ele au 
inspirat recentele măsuri privind 
întărirea autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale, stimula
rea producătorilor agricoli, măsuri 
menite să determine valorificarea 
tuturor posibilităților de sporire a 
producției.

în spiritul concepției secretarului 
general al partidului cu privire la 
adincirea democrației, ca necesitate 
obiectivă și factor fundamental al 
operei de construire a soctetătii so
cialiste multilateral dezvoltate, si cu 
contribuția sa hotărîtoare a avut loc. 
in toti acești ani. o adîncă primenire 
a vieții noastre politice, făurindu-se 

un cuprinzător sistem de conducere 
a tării de către ponor, o democra
ție politică, economică și socială de 
tip nou, care asigură participarea 
directă, nemijlocită, a oamenilor 
muncii la conducerea unităților e- 
co■'.ornice și sociale, a statului, a 
întregii societăți.

Adînclrea democrației, exercitarea 

drepturilor și libertăților democra
tice sint concepute de secretarul 
general al partidului în indisolubilă 
corelație cu îndeplinirea îndatoriri
lor ce.atenești, cu dezvoltarea spi
ritului de responsabilitate socială, ca 
premise majore ale transpunerii in 
viață a hotărîrilor și legilor adoptate 
in mod democratic, ale funcționării 
normale a întregului mecanism eco- 
nomico-social. Orientare ce si-a gă
sit expresie și în recentele regle
mentări nrivind întărirea o-dinii și 
disciplinei in producție. Asigurarea 
unei stricte respectări a legilor a 
constituit și constituie o preocupare 
de seamă a secretarului general al 
partidului, concretizată în ansam
blul măsurilor ce au fost adoptate 
privind întărirea legalității socia
liste. în acest fel s-a creat — și este 
desigur unul din marile ciștlguri 

ale acestor ani — un climat de 
respect al demnității umane. în care 
fiecare cetățean să-și poată exercita 
deopotrivă drepturile și îndatoririle, 
să aibă conștiința clară că este 
parte integrantă a colectivității, că 
nimic din ceea ce privește colecti
vitatea nu-i poate fi indiferent, tot 
astfel cum nici colectivitatea nu 

poate fi Indiferentă fată de compor
tarea si activitatea fiecăruia din 
membrii săi.

O contribuție hotărîtoare a adus 
și aduce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la intărlrea partidului 
și a rolului său ca forță politică 
conducătoare, la perfectionarea for
melor sale de activitate. Reflectarea 
fidelă în politica partidului a inte
reselor vitale și aspirațiilor clasei 
muncitoare, ale întregului popor, 
întărirea legăturilor partidului cu 
masele cele mai largi, integrarea 
tot mai profundă a întregii sale ac
tivități in viata socială și. în a- 
celași timp, întărirea rîndurilor 
pa-tidului. cultivarea stăruitoare a 
spiritului revoluționar — iată direc
ții principale în care s-a acționat cu 
consecvență sub îndrumarea se
cretarului genera! al partidului.

■y
Cu adevărat, în anii ce-au urmat 
Congresului al IX-lea s-a clădit un 
partid infinit mai puternic, acesta 
afirmindu-se ca centrul vital al 
națiunii, ca forța politică ce însu
flețește și dinamizează energii
le întregului popor.

Gîndind cu inaltă răspundere la 
destinul poporului său. militînd 
pentru continua sa propășire, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este, in 
același timp, profund preocupat de 
soarta umanității, de problemele 
progresului întregii omeniri, ale 
salvgardării păcii. Cu excepționala 
sa capacitate de analiză, el a adus 
o co.it.ioutie rema.-caoilă la desci
frarea proceselor și tendințelor noi 
din viata internațională, la definirea 
și fundamentarea unor concepte șl 
principii noi privind relațiile dintre 
state. Se bucură astfel ue o 
largă apreciere în lume con
ceptele șl pozițiile românești pri
vind unitatea țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste si muncito
rești. a tuturor forțelor democrati
ce. progresiste. antiimperialiste. 
noua ordine economică și poli
tică mondială. Înfăptuirea dezarmă
rii. edificarea unui sistem trainic 
de securitate și cooperare in Euro
pa. etc. Această prodigioasă ac
tivitate teoretică este dublată 
de o Intensă și neobosită ac
țiune politică pentru transoune-ea 
în viată a acestor comandamente, 
pentru așezarea relațiilor dintre 
state pe fundamentul trainic al 
principiilor respectului neabătut al 
suveranității și independentei na
ționale. neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi. Adine 
încrezător in triumful rațiunii, ca 
și in forța popoarelor, președintele 
României a chemat la inzecirea

eforturilor în vederea apărării drep- \ 
tului lor fundamental la viață, secu
ritate și pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea neîntîrziată •
la dezarmare. Toate acestea l-au 
impus in conștiința popoarelor ca o 
personalitate a vieții politice in
ternaționale, „erou al păcii", cum 
a fost denumit de iluștri expo- 
nenți ai opiniei publice mondiale.

Pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și feric.rea po
porului. pentru gloria și strălucirea 
partidului comunist, pentru victoria 
cauzei păcii in lume. întregul popor 
îi înconjoară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu cele mai calde senti
mente de stimă, dragoste, prețuire 
și recunoștință, văzind in prezenta 
sa in fruntea partidului și a statu
lui garanția sigură că interesele 
sale vitale sint ferm apărate, că 
idealurile și năzuințele sale se vor 
înfăptui, că poporul român, slrins 
unit in Jurul partidului, al conducă
torului său încercat și clarvăzător, 
va înainta ferm ne calea progresu
lui și a propășirii — calea socialis
mului. Aceste sentimente iși găsesc 
o vie exprimare in această zi ani
versară. care află ponorul nostru 
urmîndu-și cu devotament pe cel 
ce-i este conducător intelent și e- 
nergic. angajat cu trup și suflet în 
onera de înălțare continuă a tării, 
hotărît să nu-si precupețească nici 
un efort pentru a-i spori avuția, 
puterea, frumusețile, pentru ca 
România, patria noastră scumpă, să 
pășească mereu înainte, oe re’ea 
progresului și civilizației socialiste, 
așa cum a hotărît partidul, a’a cum 
cu înflăcărare patriotică îndeamnă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu națiu
nea noastră, căre’a i s-a dedicat 
strălucirea ideii și măreția faptei.
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„Asigurăm conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru a spori substanțial producția agricolă"

Orientările cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., măsurile de creștere a cointeresării materiale a cooperatorilor stabilite prin proiectul 
Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste — primite cu profund interes, cu satisfacție 

de oamenii muncii din agricultură, de toți cetățenii țării

UN CADRU LEGISLATIV CUVlNȚUL CELOR CARE PRODUC

NOU, ECHITABIL 
SI PUTERNIC STIMULATIV

Pornim la munca in acest an 
cu mai multă hotărire, deciși 

să obținem rezultate net superioare
Este cunoscută preocuparea stă

ruitoare a conducerii partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru înfăp
tuirea neabătută a programului de 
dezvoltare si modernizare a agri
culturii potrivit exigentelor noii 
revoluții agrare, pentru creșterea 
susținută a producției agricole in 
vederea satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației si cerințelor 
economiei naționale. Consfătuirea 
de lucru consacrată unor probleme 
de bază ale zootehniei, precum șl 
altor probleme deosebit de impor
tante pentru dezvoltarea agricultu
rii oare a avut loc la C.C. al 
P.C.R.. în ziua de 22 ianuarie se 
înscrie. în mod firesc. în contextul 
acestor preocupări majore. Cuvîn
tarea rostită de secretarul general 
al partidului cu acest prile.1 se con
stituie într-un document de valoa
re practică deosebită pentru activi
tatea nu numai din zootehnic, ci. 
în general, din agricultură tocmai 
pentru că abordează sarcinile con
crete. actuale ale agriculturii por
nind de la realitățile existente, de 
la dotarea actuală, tinînd seama de 
posibilitățile si necesitățile econo
miei naționale.

în șirul acelorași preocupări stă
ruitoare pentru dezvoltarea si mo
dernizarea agriculturii, pentru îm
bunătățirea cointeresării materiale 
a membrilor cooperatori se înscrie 
si proiectul Legii retribuirii muncii 
în unitățile agricole cooperatiste 
care, conform recentului decret al 
Consiliului de Stat, se aplică cu ca
racter experimental pină Ia adop
tarea lui de către Marea Adunare 
Națională.

Noua reglementare vine ca o 
completare firească^ necesară, a 
măsurilor de cointeresare a pro
ducătorilor agricoli recent adopta
te și are drept scop crearea unui 
cadru mai bun pentru măsurarea 
exactă a muncii si rezultatelor ei 
în vederea stimulării celor ce lu
crează în agricultură de a spori st 
mai mult producția agricolă.

Prin reglementările noi care a- 
slgură realizarea în fapt a princi
piului socialist al repartiției, prin 
ideile novatoare care au stat la 
baza fundamentării modalităților 
de organizare a producției si a 
muncii, a formelor de retribuire si 
a condițiilor de acordare a retri
buției. noul sistem de cointeresare 
se constituie intr-o lege nouă a re
tribuirii rnunc'i în unitățile agrico
le cooperatiste. O lege care, pentru 
prima dată la noi în tară, pune 
bazele reale asigurării unui raport 
echitabil intre veniturile din cele
lalte ramuri de activitate Și veni
turile din agricultură.

Ocupînd un loc central în con
cepția de mare profunzime a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. asu
pra rolului ne cane îl are asigura
rea unui sistem judicios de coin
teresare in sporirea producției a- 
gricole. principiile care stau la 
baza noii legi, formele si metodele 
de retribuire stabilite sint rezulta
tul unor ample studii si analize 
initiate si urmărite îndeaproape de 
conducerea partidului, au o temei
nică motivație economico-socială. 
fiind puternic ancorate în realitatea 
agriculturii noastre socialiste, pre- 
vizionînd schimbările calitative pe 
care urmează să le cunoască a- 
ceastă ramură.

Prin conținutul său, legea. în an
samblu, promovează cu perseve
rentă concepția partidului nostru 
potrivit căreia munca si numai 
munca reprezintă 'singura sursă a 
progresului tării si deci implicit 
al agriculturii. Ideea fundamentală 
care stă la baza acestei concepții. 

așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la recenta consfătuire de 
lucru cu cadre din agricultură, 
constă in aceea că ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al tutu
ror celor care lucrează in unitățile 
agricole cooperatiste este nemijlo
cit condiționată de rezultatele 
muncii fiecăruia si se realizează pe 
măsura creșterii producției agrico
le si averii obștești, a dezvoltării 
întregii economii naționale. Munca, 
reprezentind singura sursă a pro
gresului fiecărei unițăti si a bună
stării fiecărei familii, constituie în 
același timp cea dinții îndatorire 
economică, socială si morală a tu
turor bărbaților si femeilor, a tu
turor celor care trăiesc la sate. Lu
crarea pămintului. participarea lo
cuitorilor de la sate la strînsul roa
delor se înscriu in șirul tradiției 
de hărnicie si bună chibzuință de 
care au dat totdeauna dovadă oa
menii ogoarelor. în deplin consens 
cu această inaltă datorie, noua lege 
stabilește că nici un cooperator nu 
poate fi retribuit dacă nu prestea
ză o muncă utilă, care să contri
buie la realizarea producției în u- 
niUtea agricolă respectivă.

Noul act normativ promovează un 
sistem științific fundamentat de di
ferențiere a retribuției pentru fie
care formație de muncă, pentru fie
care cooperator, încit acesta să re
flecte cît mai fidel cantitatea, cali
tatea și importanța socială a mun- 

' cli. De deosebită însemnătate pentru 
stimularea cointeresării materiale, 
pentru accentuarea spiritului de res
ponsabilitate este prevederea din 
lege care stabilește că acordarea in
tegrală a retribuției este conditio- 
nată de realizarea Iff totalitate a" 
sarcinilor de producție de către în
treaga echipă, de respectarea chel
tuielilor de producție aferente, in
diferent de rezultatele obținute pe 
ansamblul cooperativei agricole. O 
mare importantă are faotul că în 
lege se prevede că veniturile coo
peratorilor nu sint plafonate ; in 
cazul depășirii producției planifica
te retribuirea făcindu-se cu aceleași 
tarife ; pentru producția fizică obți
nută peste plan cooperatorii, cei
lalți oameni ai muncii din fo-ma- 
țiile de muncă beneficiază, pentru 
fiecare cultură si specie de animale, 
de retribuție suplimentară sub for
ma participării la beneficiile peste 
plan.

finind seama de rolul tot mai 
mare pe care urmează să-l aibă 
zootehnia in dezvoltarea generală a 
agriculturii noastre, lucrătorii din 
acest sector beneficiază de un re
gim preferențial de retribuire, si
milar celui folosit pentru persona
lul întreprinderilor agricole de stat. 
Prin această diferențiere a retribu
ției intre cele două ramuri ale pro
ducției agricole se exprimă opțiunea 
politicii agrare a partidului nostru 
în această etapă, opțiune ce are ca 
scop atragerea celor mai priceouți 
cooperatori, a uno- muncitori bine 
pregătiți, cu o înaltă calificare în a- 
cest sector vital oeritru accele^a-ea 
dezvoltării agriculturii. Este o opțiu
ne ce pornește de la cerința strin
gentă de a înlătura deficientele care 
continuă să dăinuie în acest sector, 
astfel incit in următorii 3—4 ani ac
tivitatea si re~ulta*ele din zootehnie 
să se ridice , la nivelul exigențelor 
imnuse de dezvoltarea economico- 
sorială a tării.

în denlin consens cu îmbunătăți
rile ca-e an avut loc ne pa-cursul 
ultimilor 10 ani în domeniul orga
nizării producției si a muncii în 
ae’-icultura coone-atistă. cu saltul 
calitativ pe care trebuie să-1 cu

noască activitatea din acest sector, 
noua lege prociamă limpede și terni 
că la baza întregii activități din uni
tățile agricole stă forma de retri
buire in acord global, iar nucleul 
de bază în organizarea muncii ii re
prezintă echipa, căreia ii revine un 
rol covirșitor in realizarea produc
țiilor agricole. Instituirea prin lege 
a formelor de organizare a muncii 
avind la bază echipa mixtă de me
canizatori și cooperatori, echipa de 
mecanizatori sau echipa de coopera
tori care lucrează și sînt retribuite 
în acord global pornește din pro
funde rațiuni economice și sociale. 
Mai presus de toate este convin
gerea că echipa organizată în acord 
global reprezintă nucleul de muncă 
ce corespunde cel mai bine condiții
lor și sarcinilor ce revin agriculturii 
noastre socialiste. Superioritatea a- 
cestui sistem de organizare și re
tribuire a fost pusă în evidentă, în 
perioada aplicării sale, pretutindeni 
unde consiliile de conducere au ma
nifestat exigență pentru respectarea 
întocmai a principiilor, care consti
tuie esența acestui sistem de cointe
resare, pretutindeni unde a existat 
preocuparea pentru adaptarea for
melor de organizare a muncii la 
specificul unității agricole, sau chiar 
al formațiilor de lucru. Există astăzi 
în agricultura noastră cooperatistă 
un număr mare de unități care ofe
ră în acest sens experiențe va
loroase, care pot și trebuie să fie 
generalizate.

Proiectul Legii retribuirii mun
cii in unitățile agricole coope
ratiste conferă atribuții și răs
punderi cu totul deosebite con
ducerilor de cooperative în ve
derea ereșterii eficienței econo
mice în toate sectoarele. Potrivit 
legii, unitățile agricole cooperatis
te sînt obligate ca, în planificarea 
și desfășurarea activității economice 
și financiare, să asigure un echili
bru permanent între venituri și 
cheltuieli, astfel îneît fiecare unita
te să-și acopere cheltuielile din 
veniturile proprii, să obțină benefi
cii, să constituie fondul de dezvol
tare și celelalte fonduri statutare, 
inclusiv mijloacele destinate retri
buirii cooperatorilor cel puțin la ni
velul tarifelor de retribuire pe nor
ma de muncă prevăzute în proiectul 
de lege.

Așa cum se precizează in decre
tul Consiliului de Stat, prevederile 
din acest proiect de Lege se aplică 
cu caracter experimental, cu înce
pere de la 1 februarie 1982. Revine 
ca o principală îndatorire a consi
liilor de conducere din unitățile a- 
gricole cooperatiste, organelor agri
cole județene și centrale, organelor 
și organizațiilor de partid din agri
cultură, să asigure cunoașterea de 
către toti membrii cooperatori a im
portantei și sensului prevederilor a- 
cestui act normativ, să organizeze 
și să asigure aplicarea lor strictă, 
judicioasă la fiecare loc de muncă, 
în fiecare formație. Acum, cind în 
unitățile agricole cooperatiste se 
definitivează formele concrete de 
organizare și retribuire, este ne
cesar ca fiecare formație, flecare 
cooperator să știe exact cit trebuie 
să producă și cit să cheltuiască. Cea 
mai vie dovadă a înțelegerii de că
tre oameni a esenței acestei regle
mentări este aplicarea ei practică 
pentru a se vedea exact efectul ei. 
modul in ca-e acționează, in ce fel 
poate fi perfecționată o măsură sau 
alta pentru a se ajunge la un sis
tem de retribuire care să cointere
seze în cel mai înalt grad pe fiecare 
cooperator, în sporirea producției 
agricole.

Am citit cu mare luare aminte 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la constituirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. si am studiat 
proiectul Legii retribuirii mun
cii în unitățile agricole coo
peratiste. Vreau de la inoeput să-mi 
exprim satisfacția pentru aceste noi 
măsuri întreprinse de partid si să 
aduc mulțumirile cele mai fierbinți 
secretarului general al partidului 
nostru pentru grtia deosebită pe 
care o manifestă fată de viitorul 
agriculturii românești.

Am studiat cu mare atentie legea 
si sînt convins că ea va reprezenta 
o pîrghie de stimulare a muncii 
noastre, a cooperatorilor. în obți
nerea de producții mari, atît în 
zootehnie, cit și la culturile vege
tale. Avem în unitatea noastră zoo
tehnist' priceputi care muncesc de 
peste 20 de ani. așa cum sint Ion 
Regea, Gheorghe Moraru, Florea 
Bechil și alții, cooperatori cu dra
goste de animale. La noi, în zo
otehnie, nu a lucrat oricine, la in- 
tîmplare, ci numai oamenii cei mal 
buni. A lucra cu animalele înseam
nă să le iubești în primul rînd. să 
știi să le îngrijești, pentru a ob
ține maximum de foloase. Ferma 
noastră zootehnică nu este mare. 
Are 1 200 de bovine, dintre care 350 
vaci si juninci si 100 vitele pentru 
prăsilă, iar restul de 750 sint tău- 
rasi la îngrășat. De asemenea, avem 
800 de oi. Animalele noastre sint 
bine îngrijite, au adăposturi bune, 
sint tinute în curățenie, pentru că, 
așa cum spuneam. în zootehnie lu
crează oamenii cei mai buni.

Citind cu mare atenție cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
ne-am pus întrebarea noi, cei din 
consiliul de conducere, dacă în coo
perativa noastră am făcut totul 
pentru a folosi la maximum posi
bilitățile pe care le avem pentru a 
produce mai multă carne și lapte, 
mai multe cereale. Iar răspunsul 
cinstit la întrebarea pe care ne-am 
pus-o este că putem face mult mai 
mult Avem, de pildă, condiții de 
cazare si hrană să creștem mai 
multe oi. să dublăm chiar efecti
vul. Să ajungem cel puțin la 1 500— 
1 600 canete. Și în acest sector lu
crează oameni pricenuți și cu o ex
periență de peste 20 de ani. La coo

Zootehnia beneficiază de stimulente 

puternice și poete progrese mult
Cuvîntarea tovarășului Nioolae 

Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., noul pro
iect de lege al retribuirii țăranilor 
cooperatori au fost primite și in 
comuna noastră cu satisfacție și 
însuflețire. Lucrez la ferma zooteh
nică a cooperativei agricole Curti- 
șoara. județul Olt. de mai bine de 
15 ani. Apreciez că măsurile care 
s-au luat în ultimul timp au darul 
de a ridica starea agriculturii, de a 
face pdmîntul și vitele mai produc
tive. A avea o retribuție egală ou 
cea a muncitorilor din I.A.S. — a- 
tunci cînd rezultatele sint la fel — 
a ne bucura de toate drepturile ma
teriale și sociale de care se bucură 
ei este un act de profundă echitate 
și în același timp o măsură care va 
duce la creșterea cointeresării tu
turor cooperatorilor. Sîntem acum 
mai cointeresați pentru obținerea 

perativă de doi ani aplicăm tehno
logia obt'nerii a trei miei în doi 
ani de la fiecare oaie. Avem po
sibilitatea. în spatiile existente, să 
creștem porci în sistem gospodăresc 
care ar însemna cîteva zeci de mii 
kilograme de carne. De asemenea, 
am putea crește cel puțin 1 000 de 
păsări pentru carne, fără nici un fel 
de investiție, cu forțele oe care le 
avem la dispoziție. Și pînă aoum a 
existat la noi o preocupare pentru 
zootehnie, o grijă deosebită pen
tru strînsul furajelor. O echipă de 
25 de oameni se ocupă in tot cursul 
anului de baza furajeră. Va trebui 
să mărim această echipă în raport 
cu noile cerințe. Vom revedea p-o- 
gramul de cultură pentru furaje, 
mă-ind suprafața de lucerna cu 
încă 50 hectare, vom nune porumb 
în cultură dublă cu 100 ha mai mult 
decît anul ' trecut și vom stimula 
cooperatorii în strângerea furajelor 
pentru animalele din gospodăriile 
proprii.

Așa cum ne-a indicat secretarul 
nostru general, vom stabili cu te
meinicie la apropiata adunare ge
nerală a cooperativei toate măsurile 
pentru a face o cotitură rad'cală și 
în gîndire și in acțiune. Să șt'e 
fiecare membru al cooperativei, fie 
președinte, fie inginer, fie simplu 
cooperator .ceea ce are de făcut 
acum și în tot cursul anului. A- 
ceasta fiind strîns legată de apli
carea noii legi a retribuirii muncii 
in unitățile agricole oooperatiste, 
care va reprezenta pentru noi un 
puternic stimulent in muncă.

Noi. cooperatorii de la C.A.P. 
Malu. II asigurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu că nu vom pre
cupeți nici un efort și ne conside
răm puternic mobilizați pentru 
realizarea exemplară a programe
lor pe care ni le-am propus în a- 
cest an. atît tn zootehnie, cit Și în 
producția vegetală.

Și nu putem să nu folosim acest 
prilej de a-i adresa din toată inima 
cele mai fierbinți urări de ..La 
mulți ani cu sănătate" acum, la 
aniversarea zilei sale de naștere.

Ion SEBE
președintele C.A.P. Malu, 
județul Giurgiu

unor producții mari pentru că. așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului, țăranii cooperatori vor 
beneficia de un spor de venituri de 
25 la sută, tn felul acesta oamenii 
nu vor mai pleca de la tară la o~as. 
ba chiar, sint convins, că unii se vor 
întoarce de la o~aș la sate, mai ales 
cei care nu sint calificați. Sectorul 
zootehnic al coope-ativei noastre 
cuprinde peste 800 de bovine, dintre 
care 420 vaci cu laote și 300 oi. 
Pînă acum rezultatele fermei noas
tre nu au fost d'ntre cele mai bune, 
în anul trecut, de pildă, am obținut 
o producție medie de lapte pe cap 
de vacă furajată de 1 432 litri. Este 
o product!e care nu ne satisface. 
Aceasta din cauză că la unele loturi 
de animale s-au perindat foarte 
multi oameni. Noile reglementări 
vor duce la organizarea mai bună 
a muncii, la cointeresarea si stabi

lizarea îngrijitorilor, furajarea și 
îngrijirea corespunzătoare a anima
lelor. Am retinut. printre altele, 
ideea deosebit de prețioasă ca în 
zootehnie să lucreze cei mai buni 
oameni, bine pregătiți și devotați 
muncii lor. Și în comuna noastră 
sint asemenea oameni care pot lu
cra cu bune rezultate în sectorul 
zootehnic. în ceea ce mă privește 
mă angajez ca de la lotul meu de 
animale pe care-1 am în îngrijire 
să realizez in acest an peste 2 500

Este bine că retribuția cadrelor 
de conducere va fi legată 

de rezultatele muncii lor, de 
rezultatele obținute de cooperativă

Proiectul Legii retribuirii muncii 
în unitățile agricole cooperatiste 
este o nouă dovadă a preocupării 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru creșterea pro
ducției agricole. Ridicarea nivelu
lui veniturilor celor care lucrează 
în unitățile agricole cooperatiste, 
așa cum prevede proiectul de le
ge, este nemijlocit legată de mun
ca fiecărui țăran cooperator. Pu
tem ciștiga mai mult dacă reali
zăm producții mai mari, dacă ave
rea cooperativei este mai mare. 
Dacă obținem producțiile planifi
cate, așa cum prevede legea, veni
turile noastre vor spori cu 25 la 
sută.

Pentru a beneficia de venituri 
mai mari trebuie să muncim însă 
mai bine. Este foarte bine că re
tribuția cadrelor de conducere din 
cooperativă va fi legată direct de 
retribuția noastră, a cooperatori
lor. Aceasta face ca nici un cadru (, 
de conducere să nu mai trateze cu , 
ușurință problemele de organizârfe' 
a muncii. Dacă vor asigura conti
nuu de muncă membrilor coopera

Condiții mai bune pentru stabilizareu 

forței de muncă in zootehnie
De la început vreau să subliniez 

că prevederile proiectului Legii re
tribuirii muncii în unitățile coope
ratiste vor stimula mai mult decit 
reglementările de pină acum acti
vitatea tuturor celor ce lucrează in 
acest important sector al economi
ei noastre naționale. Indiscutabil, 
retribuirea îngrijitorilor de animale 
din unitățile cooperatiste la nive
lul retribuției lucrătorilor din în
treprinderile agricole de stat va 
determina creșterea interesului 
cooperatorilor pentru realizarea 
la timp și in condiții de cea 
mai bună calitate a sarcinilor în
credințate. Prevederile recentului 
proiect de lege au egală valabili
tate și pentru noi, cei care ne 
desfășurăm munca în cadrul aso
ciațiilor economice intercoopera- 
tiste.

Asociația de la Malu Mare, ju
dețul Dolj, este profilată pe creș
terea și îngrășarea porcilor, avind 
la ora actuală un efectiv de 54 000 
capete. Prin munca desfășurată de 
cei peste 200 lucrători am reușit, 
anul trecut, față de 1980, să li
vrăm cu 720 tone mai multă car
ne. Trebuie să subliniez că reali
zările de pînă acum nu ne satis
fac. Cînd fac această afirmație am 
în vedere faptul că posibilitățile 
de care dispunem în cele două fer

litri lapte pe cap de vacă furajată. 
Acesta este răspunsul pe care-1 
dau. prin fapte, la noile măsuri lua
te de conducerea partidului pentru 
că noul sistem de retribuire ne a- 
cordă substanțiale drepturi la care 
noi trebuie să răspundem cu rezul
tate pe măsură.

Gheorqhe BAL AȘ O IU 
îngrijitor de animale la ferma 
zootehnică a C.A.P. Curtișcara, 
județul Olt

tori, dacă noi vom cîștiga mai 
mult, atunci și cei care conduc 
treburile cooperativei vor obține 
venituri tot mai mari. De ce să 
primească președintele sau vice
președintele retribuția întreagă, 
lună de lună, chiar si atunci cind 
nu se realizează planul de produc
ție ? Potrivit proiectului legii, in 
cooperativele agricole nimeni nu 
va mai ti retribuit dacă nu mun
cește, dacă nu se zbate să obțină 
producții mai mari cu cheltuieli 
cît mai mici.

La noi în cooperativa agricolă 
rezultatele au fost mai bune de la 
an la an. în acest an avem condi
ții nu numai să realizăm planul la 
toate culturile și în zootehnie, ci 
să obținem producții mai mari 
decît cele planificate. în felul a- 
cesta. muncind mai bine, vom be
neficia din plin de noile reglemen
tări, obținînd retribuții din ce în 
ce mai mari.

Ștefan CARAMANGIU
țăran cooperator, C.A.P. lazurile, 
județul Tulcea

me, două sectoare, precum șl în 
cele trei cooperative agricole aso
ciate nu au fost puse în valoare 
integral, manifestindu-se o insufi
cientă preocupare pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite prin plan. 
Vreau să menționez că prevederile 
stipulate de noul proiect de lege, 
de care lucrătorii noștri au și luat 
cunoștință, vor avea un mare rol 
în atragerea șl stabilizarea lucră
torilor în zootehnie și în consecin
ță în creșterea producției în a- 
cest important sector. Astfel, 
acordarea sporului de vechime in 
aceeași unitate și același sector, 
ca și a unor cantități de produse 
contra cost, participarea la repar
tizarea fondului de beneficii vor 
constitui tot atîtea modalități de 
cointeresare- materială a lucrători
lor din zootehnie. Concomitent, re
centele prevederi vor conduce la 
întărirea puterii economice a tu
turor unităților agricole coopera
tiste, la creșterea avuției fiecăreia 
și. implicit, la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al membrilor co
operatori.

Inq. Simion ILUȘCA
directorul asociației economice 
intercooperatiste pentru creșterea 
și ingrășarea porcilor,
Malu Mare, județul Dolj

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
cu irâTe la proiectul legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste
Care sint formele de retribuire și in ce condiții 

pot beneficia de ele cooperatorii?
Prevederile proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile agricole 

cooperatiste au fost primite cu un viu și legitim interes de țărănimea 
cooperatistă, de toți oamenii muncii din agricultură. Pentru a răspunde 
interesului larg față âe noile măsuri de stimulare a muncii și hărniciei 
lucrătorilor ogoarelor, în paginile ziarului vor fi publicate o suită de 
materiale explicative despre principalele elemente și forme de retri
buire, normare și organ!-are a muncii in unitățile agricole coopera
tiste. în acest sens, am adresat cîteva întrebări tovarășului AURELIAN 
GUBANDRU, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

— Pentru început, vă ru
găm să vă referiți la citeva 
elemente și principii ale sis
temului de retribuire in uni
tățile agricole eooperatis‘e si 
la semnificația majoră a a- 
plicării acestora in actuala 
etapă de dezvoltare a agri
culturii noastre.

— Țin să subl'niez că întregul 
sistem de co'nteresare a cooperato
rilor a fost elaborat la inițiativa și 
sub directa Îndrumare si partici

pare nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care șl de aceas
tă dată, cu înaltă exigentă, a ana
lizat problemele dezvoltării agricul
turii cooperatiste și a formulat cu 
clarviziune si în SDirit novator 
princiolile sistemului de retribuire, 
mijloacele de cointeresare materia
lă puternică a țărănimii cooperatis
te. a tuturor locuitorilor satelor 
pentru înfăptuirea programului 
part'dului de dezvoltare a agricul
turii. Se cuvine subliniat că între

gul sistem de retribuire reliefează 
preocuparea stăruitoare a condu
cerii partidului nostru de ridicare 
continuă a nivelului de trai al coo
peratorilor. al tuturor celor care lu
crează in unitățile agricole coope
ratiste. Așa cum se precizează in 
proiectul legii, retribuția este nemij
locit legată de munca și rezultatele 
in producție ale fieră-uia și se face 
pe baza principiului socialist al re
partiții după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii pres
tate. precum și în funcție de rezul
tatele obținute de fiecare unitate 
in parte în îndeplinirea planului 
producției fizice și a bugetului de 
venituri și cheltuieli.

Esențial este ca, odată cu expli
carea temeinică a principiilor și 
formelor de retribuire a muncii, 
pentru Înțelegerea lor clară de că
tre toti cooperatorii, să fie luate 
măsuri pentru realizarea si depăși

rea sarcinilor de plan, a livrărilor 
la fondul de stat. în scopul asigu
rării mijloacelor necesare, efectuă
rii cheltuielilor materiale, retribui
rii muncii, obținerii de beneficii și 
constituirii fondurilor statutare.

Potrivit proiectului de lege, re
tribuția muncii cuprinde trei ele
mente principale : retribuția de 
bază ; retribuția sub formă de par
ticipare la beneficii pentru reali
zarea producției planificate si retri
buția suplimentară sub formă de 
participare la beneficii pentru pro
ducția realizată peste plan. Toate 
acestea se acordă în bani sau în 
bani și natură.

— Ce reprezintă retribui
rea de bază ca formă prin
cipală a retribuției coopera
torilor ?

— Retribuția de bază constituie 
partea principală a retribuției tota

le a cooperatorilor și se stabilește 
pe seama tarifelor pe norme de 
muncă, pe unitatea de produs sau 
la 1 000 lei valoare a producției fi
zice. Forma principală de retribui
re a muncii în unitățile agricole 
cooperatiste este acordul global. 
Tn cadrul acestei fo-me de retri
buire o formație de muncă, respec
tiv echipă. fermă, brigadă sau 
sector, așa cum se precizează în 
lege. își asumă obligația de a ob
ține o anumită producție fizică ve
getală și animală pentru care se 
stabilește retribuția globală pe baza 
tarifelor pe unitatea de produs sau 
la 1 000 lei valoare a producției și 
se acordă proporțional cu producția 
realizată, condiționat de Încadrarea 
în cheltuielile stabilite. De mențio
nat că această retribuție nu este 
plafonată.

Retribuția de bază se poate rea
liza și sub forma acordului direct, 
in regie sau pe bază de cote pro
centuale din producție sau din va
loarea acesteia la unele culturi. 
Aceste forme însă trebuie practi
cate în situațiile prevăzute de le
ge, In activitățile in care nu se 
poate aplica acordul global.

Retribuția de bază se acordă în 
timpul anului lunar, sub formă de 
avansuri calculate proporțional cu 
volumul de muncă efectuat, iar la 
sfîrș'tul anului se acordă diferen
ța pînă la drepturile totale de re
tribuire, cuvenite în funcție de pro
duct's obținută.

Un calcul simplu arată că o fa
milie compusă din 4 persoane, din 
care 3 lucrează efectiv în producția 
vegetală și realizează cite 250 nor
me fiecare, într-o cooperativă a- 
gricolă care aplică toate categori

ile de tarife prevăzute în lege, poa
te obține un venit anual in jur de 
40 000 lei. Dacă familia respectivă 
lucrează în zootehnie și realizează 
cite 300 norme, venitul anual ajun
ge la aproape 60 000 Iei.

Retribuirea muncii în acord glo
bal, precum și celelalte forme de 
retribuire, sînt mehite să asigure 
creșterea răspunderii cooperatori
lor. mecanizatorilor și specialiștilor 
agricoli pentru obținerea producți
ilor și beneficiilor prevăzute, creș
terea productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale și de 
muncă pe unitatea de produs, con
diție de bază in realizarea venitu
rilor cooperativei și ale cooperato
rilor.

— Ținlnd seama de preve
derile legii, care stabilesc 
participarea la beneficii a 
cooperatorilor, am dori să 
faceți citeva precizări refe
ritoare la această formă de 
stimulare.

— Fondul de participare la be
neficiile obținute în cadrul planu
lui se constituie prin aplicarea unei 
cote la beneficiul planificat și re
prezintă un mijloc important de 
stimulare a tuturor cooperatorilor 
de a folosi eficient baza tehn'co- 
materială și mijloacele bănești 
pentru a obține rezultate financia
re cît mai bune, care să acopere 
integral cheltuielile din veniturile 
proprii și să asigure un beneficiu 
corespunzător.

Cooperatorii și ceilalți oameni ai 
muncii din unitățile agricole coo
peratiste participă la beneficii pro
porțional cu contribuția adusă la 

realizarea producției și benefici
ilor. Practic participă la beneficiile 
obținute in cadrul planului toți cei 
care au lucrat în cursul unui an. 
in raport cu retribuția de bază ob
ținută.

— Tn ce constă și In ce 
condiții se acordă retribuția 
suplimentară sub forma par
ticipării la beneficii ?

— Retribuția suplimentară ■ se a- 
cordă cooperatorilor și celorlalți 
oameni ai muncii dintr-un fond 
constituit din beneficiile peste plan. 
De această formă de stimulare ma
terială beneficiază cooperatorii din 
formațiile de muncă care au de
pășit producțiile prevăzute în an
gajamente și s-au încadrat în ni
velul cheltuielilor aferente acestor 
producții. Acesje drepturi pot fi a- 
cordate și in natură, în limita can
tităților stabilite de lege. Este im
portant de retinut faptul că acor
darea integrală a fondului de par
ticipare la beneficiile obținute atît 
în cadrul planului, cît și peste 
plan, se face in condițiile realiză
rii valorii producției fizice și a li
vrărilor Ia fondul de stat.

Așa cum se desprinde cu clari
tate din prevederile legii, coopera
torii, ceilalți oameni ai muncii din 
unitățile agricole cooperatiste vor 
benefic'a de cîșt'guri mai mari cu 
circa 25 la sută față de cele de pînă 
acum, ceea ce asigu-ă cointeresa
rea materială menită să determi
ne participarea activă la muncă, la 
înfăptuirea întregului program de 
dezvoltare a agriculturii românești.

Convorbire consemnată de
C. BORDEIANU
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Pentru înfăptuirea neobosită a programului de dezvoltare economică și socială

a patriei socialiste în cel de-al doilea an al cincinalului

NOI CHEMĂRI LA ÎNTRECERE =

SCHELA DE EXTRACȚIE
CARTOIANI, JUDEȚUL GIORGIO

către toate 
de foraj și 

din industria

unitățile 
extracție 
petrolieră

Oamenii muncii de la Schela de extracție Cartojani, 
Județul Giurgiu, in frunte cu comuniștii, angajați ple
nar în transpunerea în viață a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al partidului, acționînd 
intr-un înalt spirit de exigență și răspundere au obținut 
în primul an al cincinalului succese de seamă In spo
rirea producției și eficienței economice.

; Ferm hotărît să răspundă prin noi și remarcabile 
fapte de muncă vibrantei chemări a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a da 
țării cit mai mult petrol, colectivul nostru adresează 
tuturor unităților de foraj și extracție de țiței și gaze 
din țară chemarea la intrecere pentru depășirea sarci
nilor prevăzute 'Pe 1982, cu următoarele obiective :

1. Depășirea producției fizice planificate cu 15 000 
tone țiței și 5 milioane mc de gaze utilizabile, prin :

— realizarea a peste 1 000 măsuri geologo-tehnolo- 
gice în scopul intensificării ritmului de extracție și 
creșterii afluxului de țiței în sonde, optimizarea pom
pajului de adincime și a regimului de extracție prin 
gaz — lift ;

— creșterea cu 2 la sută a coeficientului de exploa
tare a sondelor, față de plan, prin reducerea cu 5 ia 
sută a timpului neproductiv la lucrările de intervenții, 
reparații capitale la sonde și îmbunătățirea continuă a 
calității lucrărilor la toate activitățile ;

— reducerea cu 50 la sută a numărului sondelor care 
așteaptă intervenții și reparații capitale ;

— diminuarea cu 10 la sută a termenelor de punere 
în producție a sondelor terminate din foraj și redu
cerea cu 2 zile a duratei medii a probei de producție.

2. Depășirea planului la producția-marfă și la pro
ducția netă cu 5 milioane lei.

3. Depășirea cel puțin cu 1 la sută a planului anual 
de creștere a rezervelor recuperabile de hidrocarburi, 
prin : descoperirea de noi rezerve și aplicarea de noi 
procese și metode de creștere a factorului final de re
cuperare ; o atenție sporită se va acorda forajului și 
efectuării probelor de producție la sondele de cerce
tare geologică atît sub aspect calitativ, dt și al scurtării 
termenelor de execuție a lucrărilor.

Pentru creșterea gradului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte și intensificarea ritmului de extracție 
se vor săpa și pune în funcție 48 sonde de indesire, 
înlocuire și completare de gabarit; vor fi săpate 10 
sonde de injecție și se vor efectua lucrări pentru con
vertirea in sonde de injecție a 12 sonde inundate, pie- 
zometrice sau casate, realizîndu-se astfel extinderea 
proceselor actuale de injecție, precum și inițierea de 
noi procese în fază industrială.

4. Reducerea cheltuielilor totale de exploatare plani- 
fțpate cu 0,3 la sută și a celor materiale cu 0,2 la sută, 
prin :

r- optimizarea și raționalizarea consumurilor energe
tice la pompajul de adincime, comprimare gaze și pom
paj intern, reducînd consumul anual de energie elec
trică cu 200 MWh ;

— reducerea consumurilor specifice de combustibil 
și a pierderilor de gaze și energie cu 100 tone combus
tibil convențional ;

— extinderea activității de recuperare, recondiționa- 
re și refolosire a sculelor, materialelor și utilajelor, 
economiile obținute pe aceste căi însumînd 2 000 000 Iei.

5. Depășirea sarcinii de creștere a productivității 
muncii, calculată pe baza producției nete, cu 5 000 lei 
pe fiecare lucrător.

6. Realizarea peste prevederile planului a unor bene
ficii în valoare de 1,6 milioane lei.

7. Creșterea nivelului de pregătire tehnico-profesio
nală a personalului; in anul 1982 vor fi cuprinși în 
diverse forme de calificare, policalificare și perfecțio
nare, peste 20 la sută din totalul oamenilor muncii 
din schelă.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață a 
personalului muncitor prin : extinderea elementelor de 
mică mecanizare ; completarea și recondiționarea ru
lotelor la toate brigăzile de intervenție, probe de pro
ducție și reparații capitale ; extinderea gospodăriei 
anexă de pe lingă cantina schelei și cultivarea cu le
gume a spațiilor disponibile pe o suprafață de cel 
puțin 5 hectare ; aplicarea fermă a normelor și măsu
rilor de protecție a muncii pentru prevenirea acciden
telor și îmbolnăvirilor. Totodată, vom antrena organi
zațiile de masă și de tineret pentru efectuarea a 10 000 
ore muncă patriotică.

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid 
vom desfășura o susținută activitate politico-ideologică, 
care va urmări formarea omului nou cu o înaltă con
știință socialistă, întărirea ordinii și disciplinei in mun
că, folosirea cu maximă eficiență în condiții de deplină 
siguranță a instalațiilor și utilajelor din dotarea 
unității.

Vom intensifica activitatea cultural-educativă, parti- 
cipînd activ la Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".

; Colectivul Schelei de extracție Cartojani este ferm 
hotărît să muncească cu devotament abnegație si pri
cepere pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate in întrecerea socia
listă pe anul 1982, pentru a ne aduce o contribuție cit 
mai mare la înfăptuirea mărețelor obiective de dez
voltare economico-socială a țării.

3. Reducerea cheltuielilor materiale planificata cu 
500 mii lei.

4. Realizarea unor beneficii suplimentare în valoare 
de 500 mii lei.

5. Creșterea indicilor de utilizare intensivă a utila
jelor și instalațiilor tehnologice de bază cu 0,2 la sută, 
printr-o folosire rațională, realizarea la timp și de ca
litate a lucrărilor de revizie, întreținere și reparații, in
cit acestea să funcționeze în deplină siguranță.

6. îmbunătățirea calității varului, prin creșterea pon
derii producției de var industrial cu cel puțin 1 la 
sută față de prevederile din plan ; comparativ cu anul 
precedent vom realiza cu 11 la sută mai mult ciment de 
calități superioare destinat atît exportului, cit și pieței 
interne.

7. Extinderea muncii în acord global cu 12.5 Ia sută.
8. Intensificarea acțiunii de colectare a materialelor 

refolosibile, valorificînd peste plan 100 tone fier vechi, 
10 tone deșeuri din hirtie, 0,5 tone materiale din 
alamă.

9. Perfecționarea pregătirii profesionale a unul nu
măr de 550 persoane.

10. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale 
oamenilor muncii, acționindu-se în vederea :

— îmbunătățirii mesei la cantină, folosind mal bine 
resursele proprii prin extinderea gospodăriei-anexă 
pentru creșterea numărului de porci de la 60 la 100, uti
lizarea integrală a terenurilor agricole, suprafețele cul
tivate sporind cu 500 mp la culturi de cîmp și cu 100 
mp la plantația de pomi fructiferi, precum și prin 
realizarea unei sere pentru legume timpurii cu o su
prafață de 140 m.p. ;

2. Recuperarea unei cantități de materiale refolosi
bile : piele și înlocuitori, cauciuc șt mase plastice cu 3 
la sută, suplimentar sarcinii planificate.

3. Prin folosirea mai bună a capacității creatoare a 
cadrelor proprii și valorificarea in producție a rezul
tatelor cercetărilor efectuate în colaborare cu institu
tele de cercetare și proiectare vom realiza :

— creșterea ponderii produselor noi și renrolectate 
în totalul producției-marfă de la 55,5 la sută, cit este 
prevăzut în plan, la 65 la sută;

— crearea a 50 noi modele de Încălțăminte cu fețe 
textile peste cele planificate ;

— ridicarea nivelului calitativ al produselor prin ex
tinderea tehnologiilor avansate, introducerea a 4 teh
nologii noi peste cele prevăzute și creșterea exigentei 
controlului de calitate ;

— asimilarea peste plan a unui număr de 18 repere 
noi de piese de schimb și dispozitive, recondiționarea 
suplimentară de piese de schimb în valoare de 200 
mii lei și realizarea, prin extinderea autodotării. a unor 
utilaje cu o valoare ce va depăși planul cu 10 la sută.

4. Livrarea suplimentară a unei producții care să 
asigure depășirea prevederilor de plan la fondul pieței 
cu 2 la sută și depășirea planului la export cu 3 la 
sută.

5. Depășirea cu 2,5 la sută a productivității muncii 
planificate prin : aplicarea unui număr de 6 studii pri
vind organizarea superioară a producției și a muncii;

2. Depășirea producției nete cu 2 la sută.
3. Depășirea volumului de mărfuri transportate eu 

60 000 tone.
4. Depășirea parcursului călătorilor transportați cu 

2,6 milioane călători km.
5. Depășirea indicelui planificat de utilizare a unei 

tone capacitate din parcul inventar de autovehicule 
marfă cu 1,5 la sută și a indicelui de utilizare a unui 
loc capacitate la transportul de călători cu circa 1.5 la 
sută.

6. Depășirea productivității muncii planificate cu 1.8 
la sută.

7. Prin aplicarea și generalizarea inițiativelor mun
citorești „Contul colector de economii al grupei sin
dicale" și „Să lucrăm o zi pe lună cu combustibil și 
materiale economisite" vom asigura creșterea gradului 
de valorificare a materialelor, extinderea acțiunilor de 
recondiționare a pieselor și agregatelor, a reșapării 
anvelopelor, realizindu-se suplimentar fată de plan : 
350 buc. anvelope reparate și reșapate ; piese de schimb 
și agregate recondiționate in valoare de 400 000 lei : 
800 litri ulei ars predat în vederea regenerării.

8. Realizarea unei economii, față de cotele planifi
cate, de 230 tone combustibil conventional prin gos
podărirea judicioasă a energiei, revizuirea periodică a 
mijloacelor de transport și reglarea optimă a consu
murilor.

9. Depășirea planului de beneficii cu 1 milion lei, 
pe seama reducerii cheltuielilor planificate la 1 000 lei 
venituri brute cu peste 6 lei.

10. Realizarea cu 30 zile înainte de termen a auto- 
gării din orașul Motru.

Acționînd cu fermitate pentru depășirea sarcinilor

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ÎNTRECERII:

• Depășirea planului la produsele de importanță majoră 
pentru economie

• Efectuarea la termen și la un înalt nivel calitativ 
a lucrărilor agricole

• Economisirea severă a materiilor prime și materialelor, 
a energiei și combustibilului

• Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor

sporirea rentabilității unităților operative din sub
ordine cu 0,75 la sută ;

— realizarea unui regim sever de economii la chel
tuielile administrativ-gospodărești, la consumul de 
combustibil și energie, la transporturi și altele cu 
200 000 lei ;

— prevenirea șl reducerea plnă la eliminarea totală 
a pagubelor din avutul obștesc prin creșterea răspun
derii personale a lucrătorilor și întărirea controlului 
preventiv și gestionar ;

— utilizarea rațională a forței de muncă și creș
terea incasărilor medii pe un lucrător cu 1100 lei ;

— accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circu
lante proprii cu cel puțin o zi.

5. Asigurarea unui nivel de servire superior și Im
primarea unei atitudini demne a lucrătorilor în spiri
tul normelor eticii și echității socialiste, prin :

— ridicarea și perfecționarea calificării profesionale 
cuprinzind un număr de 195 lucrători prin centrul de 
formare și 675 sub Îndrumarea șefului direct ;

— întărirea ordinii și disciplinei în rindul lucrători
lor, eliminarea absențelor nemotivate ;

— extinderea metodelor și inițiativelor înaintate în 
muncă, brigăzi de bună servire, autocontrolul în toate 
unitățile operative ;

— organizarea de concursuri pe profesii: bucătari, 
cofetari, ospătari, personal hotelier ;

— asigurarea în întregime a necesarului de cadre ca
lificate ia toate subunitățile inclusiv cele de pe litoral 
din sezonul estival.

6. Depășirea planului de recuperare a materialelor • 
refolosibile cu 2.7 tone hirtie și cartoane, 2.5 tone ma
teriale textile și cu 2 tone metale feroase și neferoase.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrători
lor. prin :

— centralizarea în continuare a activităților de repa
rații și întreținere a clădirilor și utilajelor, creind ast
fel condiții optime de munca și de protecție a muncii ;

— îmbunătățirea sistemelor de ventilație la unitățile 
hoteliere și de alimentație publică ;

— asigurarea echipamentului de lucru șl a unite 
mei pentru personalul operativ ;

— prevenirea accidentelor și reducerea coeficientu
lui de morbiditate urmărind respectarea condițiilor 
impuse de normele privind protecția muncii.

Colectivul de oameni ai muncii din cadrul Oficiu
lui Național de Turism „Carpați" Brașov va acționa 
hotărit pentru realizarea obiectivelor propuse în în
trecerea socialistă, conștient! fiind că prin aceasta 
contribuie la dezvoltarea turismului brașovean și a 
turismului național.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.G

STAȚIUNEA PENTRU
MECANIZAREA AGRICULTURII 
SLDRDZIA. IURETUL ARGEȘ

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

COMBINATUL PENTRU LIANȚI 
$1 AZBOCIMENT FIENI 

către toate unitățile 
producătoare de materiale 

pentru construcții
Puternic mobilizați de istoricele documente ale Con

gresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, de 
indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Plenara 
comună a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din noiembrie 1981, oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment Fieni, județul Dîm
bovița, cheamă la intrecere socialistă toate unitățile 
producătoare de materiale pentru construcții, in ve
derea depășirii sarcinilor de plan pe anul 1982, cu ur
mătoarele obiective :

1. Depășirea producției nete industriale planificate cu 
800 mii lei și a producției-marfă vindută și încasată cu 
1 milion lei.

2. Reducerea consumurilor normate de materii pri
me, material și combustibil, obținîndu-se prin aceasta 
economii de : 10 tone azbest din import, 50 tone metal 
și 2 000 tone combustibil convențional

— amenajării a 9 grupuri sociale, la atelierele de 
producție cu condiții grele de muncă, care să deser
vească un număr de peste 1 200 persoane ;

— Organizării. în mod instructiv-educativ a timpului 
liber al personalului muncitor prin înființarea teatru
lui muncitoresc, constituirea unor formații artistice 
(montaj literar, instrumente populare, brigadă și dan
suri populare) ; organizarea de excursii în țară și străi
nătate la care vor participa 200 persoane.

11. Efectuarea a 26 000 ore muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea combinatului și efectuarea unor lu
crări cu caracter agricol.

In vederea realizării angajamentelor asumate vom 
ecționa ferm pentru mai buna organizare a producției 
și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei la toate 
locurile de mupcă, pentru aplicarea inițiativei „O zi 
pe trimestru să funcționăm cu linia de 3 000 t/24 h fo
losind combustibil economisit", precum și pentru parti
ciparea mai intensă a oamenilor muncii la creația ști
ințifică și tehnică de masă, în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României".

Asigurăm conducerea de partid și de stat că, în ca
drul larg democratic al autogestiunii și autocanducerii 
muncitorești, vom crea un front comun și vom acționa 
intr-un climat de înaltă răspundere, de ordine și dis
ciplină, valorificînd întreaga noastră capacitate de 
muncă și creație pentru îndeplinirea angajamentelor 
asumate, aducindu-ne astfel contribuția la Înfăptuirea 
neabătută a prevederilor documentelor celui de-al XII- 
lea Congres al Partidului Comunist Român.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

ÎNTREPRINDEREA DE PIELĂRIE 
$1 ÎNCĂLȚĂMINTE „PROGRESUL" 

BUCUREȘTI
către toate întreprinderile 

din industria ușoară -
Animați de dorința fierbinte de a transpune în viată 

hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, sarci
nile trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, colectivelor de muncă din indus
tria ușoară, oamenii muncii din întreprinderea de pie
lărie și încălțăminte „Progresul" București raportează 
cu mindrie că au înscris în bilanțul activității pe anul 
1981 o producție netă suplimentară de peste 10 mili
oane lei. Producția în unități fizice a fost depășită cu 
10000 perechi încălțăminte, iar la export au fost li
vrate peste plan produse in valoare de 23 milioane.lei. 
în același timp, prin reducerea suplimentară a chel
tuielilor materiale planificate cu 9,6 lei la fiecare 1 000 
lei productie-marfă, s-au obținut economii peste plan 
de 6,5 milioane lei și au fost recuperate și valorificate 
importante cantități de materiale refolosibile.

însuflețiți de Înflăcărată chemare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Plenara comună a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale din noiembrie 1981. de a ne 
organiza mai bine munca, de a lupta cu mai multă 
hotărire pentru realizarea in mod exemplar a tuturor 
sarcinilor economice, politice șt sociale, colectivul de 
oameni ai muncii din întreprinderea noastră adresează 
chemarea la întrecere pe anul 1982 tuturor unităților 
din Industria ușoară, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele :

1. Depășirea producției nete cu 2,5 la sută, a pro- 
ducțiel-marfă vîndute și încasate cu 2 la sută și a pro
ducției fizice cu 200 mii perechi încălțăminte cu fețe 
din Înlocuitori. în cadrul resurselor materiale alocate.

extinderea mecanizării lucrărilor eu 3 la sută mai 
mult decit sarcina planificată; îmbunătățirea indicelui 
de utilizare a fondului de timp maxim disponibil cu 1 
la sută față de realizările obținute în anul 1981, prin 
reducerea absentelor nemotivate, a învoirilor și con
cediilor fără plată, a întăririi ordinii si disciplinei în 
muncă; extinderea muncii în acord total și acord glo
bal plnă la 87,5 la sută din totalul personalului mun
citor ; organizarea a 8 cursuri de calificare pentru 240 
de muncitori și a 6 programe de perfecționare pentru 
800 oameni ai muncii.

6. Reducerea peste plan a nivelului de cheltuieli 
materiale și totale cu cite 2 lei la fiecare 1 000 lei 
productie-marfă prin diminuarea consumurilor nor
mate cu 6 mii mp piei fețe și înlocuitori, a consu
murilor de energie și combustibil cu 8 la sută.

7. Creșterea glodului de utilizare a mașinilor sl uti
lajelor specifice cu 0.5 la sută peste plan.

8. Se va acorda o atențje deosebită îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de viată ale personalului mun
citor prin îmbunătățirea și diversificarea meniurilor 
la cantină, ca urmare a sporirii producției cu cel puțin 
10 tone came și 4 tone de legume și zarzavaturi de 
către gospodăriile-anexă, asigurarea microclimatului în 
secțiile de fabricație, funcționarea in mod corespunză
tor a cabinetului medical, creșei și grădiniței. De ase
menea, se vor lua măsuri preventive pentru îmbună
tățirea stării de sănătate a oamenilor muncii, redu
cerea îmbolnăvirilor și a concediilor medicale.

9. Se va desfășura o intensă activitate politico-ideo
logică și cultural-educativă de masă în vederea ridi
cării conștiinței întregului personal muncitor, sporirii 
răspunderii fiecărui om al muncii față de îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.G

ÎNTREPRINDEREA
RE TRANSPDRTURI AUTD GURI
către toate întreprinderile 

de transporturi auto
Acționînd în spiritul hotăririlor 'Congresului al XII- 

lea al P.C.R., al indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de transporturi auto Gorj. angajat in 
întrecerea socialistă, a Îndeplinit planul pe anul 1981, 
cu 49 zile mai devreme. Valoarea producției suplimen
tare obținute este de 21 milioane lei la producția netă 
și 42 milioane lei la venituri brute ca urmare a de
pășirii planului de transport cu 15,6 la sută la tone/km 
convenționale și a productivității muncii cu 15.2 la 
sută. Totodată, au fost reduse cheltuielile materiale de 
producție, obținîndu-se beneficii peste plan în valoare 
de peste 7 milioane lei.

Succese importante au fost obținute si în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a întreprinderii, prin construi
rea unor stații de întreținere modeme la autobazele 
de călători și de marfă din Tg. Jiu, Motru. Rovinari 
și Novaci. Au fost date In folosință microcantine, că
mine de nefamiliști, dormitoare pentru șoferii în tran
zit, asigurîndu-se condiții mai bune de viață oame
nilor muncii.

Puternic stimulați de rezultatele obținute în anul 
1981, însuflețiți de prețioasele indicații date de Secre
tarul general al partidului la Plenara comună a C.C. 
al P.C.R. șl a Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale din noiembrie 1981. colectivul de 
oameni ai muncii de la întreprinderea de transporturi 
auto Gorj cheamă la Întrecerea socialistă pentru în
deplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1982 
toate întreprinderile de transporturi auto din țară, 
asumîndu-și următoarele angajamente :

1. Depășirea volumului planificat de venituri din ac
tivitatea de transport marfă și călători Cu 2,8 la sută.

de plan pe 1982, o atenție deosebită vom acorda ac
tivității de transport din bazinele carbonifere Motru 
și Rovinari și de pe șantierul de construcții căi ferate 
Cărbunești-Albeni.

Pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor muncii, se vor ame
naja încă două microcantine la autobazele din Tg. 
Jiu, se va organiza o gospodărie-anexă care să con
tribuie la autoaprovizionarea microcantinelor muncito
rești și se va amenaja prin muncă patriotică o bază 
sportivă și de agrement in municipiul Tg. Jiu,

In vederea realizării angajamentelor asumate în în
trecere, sub conducerea organizațiilor de partid vom 
mobiliza întregul colectiv de muncă la aplicarea fer
mă a principiilor noului mecanism economico-financiar, 
la întărirea autoconducerii muncitorești, autogestiunii, 
vom desfășura o intensă activitate politico-ideologică 
și cultural-educativă de masă pentru ridicarea con
tinuă a conștiinței oamenilor muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei, folosirea deplină cu maximă eficientă a 
mijloacelor tehnice din dotare.

Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea 
noastră este hotărit să-și onoreze exemplar angaja
mentele asumate, sporindu-și astfel contribuția la tra
ducerea in fapte a Programului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate Si Înaintare a patriei noastre spre comu
nism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.G

OFICIUL NATIDNAL DE TURISM 
„CARPAȚI" RRASOV 

către toate întreprinderile 
de turism

Mobilizat de Istoricele documente ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român, colectivul de 
lucrători din Oficiul Național de Turism „Carpați" Bra
șov a realizat planul pe anul 1981 cu 7 zile mai de
vreme, precum și o creștere calitativă a serviciilor ofe
rite turiștilor. Sub conducerea comitetului de partid, cu 
sprijinul comitetului sindicatului, organizației Uniunii 
Tineretului Comunist și a celorlalte organizații de masă 
și obștești, hotărit să contribuie activ la înfăptuirea 
programului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, 
colectivul întreprinderii noastre cheamă la întrecere so
cialistă pe anul 1982 toate unitățile de turism, cu ur
mătoarele obiective :

1. Depășirea volumului planificat de încasări valutare 
din servicii suplimentare cu 200 mii lei, respectiv cu 
peste 5 la sută, prin :

— valorificarea la turismul internațional a unor noi 
mijloace de agrement din Poiana Brașov și Împrejurimi 
și extinderea gamei de prestații pentru turiștii străini.

2. Depășirea planului la prestații hoteliere cu 115 mii 
lei, respectiv cu 1,5 la sută, prin :

— diversificarea gamei serviciilor suplimentare la 
hoteluri și vile, asigurind prin recepțiile unităților de 
cazare a băuturilor răcoritoare, articolelor de uz perso
nal, jocuri distractive. ș.a. ;

— ridicarea gradului de confort la un număr de 319 
locuri in hotelul „Postăvarul" din Brașov ;

— creșterea coeficientului de utilizare a capacității 
de cazare cu 0,5 la sută.

3. Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu 
amănuntul prin unitățile de alimentație publică cu 6 
milioane lei, respectiv cu 1,5 la sută, prin :

— diversificarea gamei de preparate culinare cu 15 
sortimente noi cu specific local și organizarea de expo
ziții de artă culinară cu vinzare ;

— creșterea desfacerii pe metru pătrat suprafață co
mercială utilă cu 300 lei.

4. Depășirea beneficiului planificat cu 3 la sută, re- 
prezentind cel puțin un milion lei, îndeosebi prin >

către toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii

Ferm angajați pentru Înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea al P.C.R., oamenii mun
cii din Stațiunea de mecanizare a agriculturii Slobozia 
au acționat cu hotărire pentru realizarea sarcinilor din 
primul an al actualului cincinal, depășind prevederile 
cu 36 la sută la producția netă, cu 24 la sută la pro
ductivitatea muncii, reducind, totodată, cheltuielile pla
nificate la 1 000 lei venituri cu 184 lei.

Noile măsuri privind îmbunătățirea activității de me
canizare și reglementarea raporturilor dintre stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii și unitățile agricole din 
cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat și coo
peratiste, elaborate din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intr-o concepție de largă viziune revolu
ționară, proprie secretarului generai al partidului, vor 
asigura folosirea cu randament ridicat a parcului de 
tractoare și mașini agricole, executarea lucrărilor in. 
perioadele optime, cu respectarea normelor tehnolo
gice, creșterea simțitoare a producției și a eficientei 
economice și, pe această bază, idealizarea și depășirea 
programelor de autoaprovizionare teritorială a pop’ 
lației.

Puternic mobilizați de lnsuflețitoarele Îndemnuri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general hl 
partidului, adresate tuturor lucrătorilor de pe ogoare 
pentru accentuarea procesului de dezvoltare intensivă 
a agriculturii, pentru sporirea substanțială a contribu
ției acestei ramuri de bază La progresul întregii eco
nomii naționale, oamenii muncii din Stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii Slobozia, județul Argeș, chea
mă la întrecere toate colectivele de muncă din sta
țiunile pentru mecanizarea agriculturii pentru depă-' 
șirea sarcinilor de plan pe anul 1982, asumindu-și ur
mătoarele angajamente :

1. Depășirea producțiilor medii planificate la hectar 
eu 350 kg la griu, 400 kg la porumb și 300 kg la orz 
și floarea-soarelui, prin executarea la termenele stabi
lite și da cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor 
agricole.

2. Creșterea producției nete cu 5 la sută, fată de 
plan.

3. Sporirea productivității muncii planificate cu 4 
la suta.

4. Reducerea cheltuielilor totale de producție plani
ficate cu 3 la sută.

5. Diminuarea consumurilor normate de materii, ma
teriale. carburanți, lubrifiant! și energie electrică cu 
10 la sută.

6. Depășirea planului privind recondiționarea piese
lor și agregatelor de schimb, în vederea reducerii chel
tuielilor la reparații cu 15 la sută.

7. Efectuarea la un Înalt nivel calitativ a lucrărilor 
de Întreținere și reparații la tractoare și mașini agri
cole, care să asigure depășirea indicelui planificat d« 
folosire a acestora cu 15 la sută.

8. încheierea lucrărilor de reparații la tractoare și 
mașini agricole, piuă la :

— 1 februarie, pentru campania de primăvară ;
— 25 martie, pentru recoltarea furajelor;
— 25 aprilie, pentru campania de vară ;
— 10 august, pentru campania de toamnă.
9. în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și 

viață vom înființa o cantină și 4 grupuri sociale la 
secțiile de mecanizare.

Printr-o intensă activitate politico-educativă se va 
asigura cunoașterea și respectarea de către întregul 
personal muncitor a hotăririlor partidului și a legilor 
țării, se va întări ordinea și disciplina in secțiile și 
formațiile de mecanizare, astfel incit toți lucrătorii din 
întreprindere, integrați în activitatea unităților agricole, 
să participe in mod conștient și responsabil la înfăp
tuirea exemplară a tuturor sarcinilor, in condiții de 
înaltă eficientă economică.

Colectivul de muncă din unitatea noastră, adresind 
chemarea la intrecere, va acționa, cu hotărire și înaltă 
exigentă revoluționară pentru îndeplinirea riguroasă a 
angajamentelor asumate, sporindu-ne astfel contribu
ția la dezvoltarea și modernizarea agriculturii, la în
făptuirea noii revoluții agrare, la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al întregului popor.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
BIROUL ORGANIZATEI DE BAZA P.GR, 

COMITETUL SINDICATULUI
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CONGRESULUI AL XI-LEA AE 
PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA (MARXIST)

Cu prilejul celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist din India 
(Marxist), in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vâ adresăm dumneavoastră, deiegați ia cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.I. (M), tuturor militanților partidului un cald salut 
tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmă
resc cu sentimente de simpatie activitatea pe care o desfășoară Partidul Co
munist din India (M) pentru promovarea intereselor fundamentale ale oame
nilor muncii, ale poporului indian prieten, pentru întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și progresiste, pentru apă
rarea și consolidarea independenței naționale, pentru o dezvoltare economico- 
socială de sine stătătoare a patriei, pentru triumful idealurilor de libertate, 
democrație și progres.

Consacrindu-și toate forțele, capacitatea de muncă și creație realizării 
Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism, poporul român se pronunță și 
militează cu consecvență pentru oprirea agravării situației internaționale, pen
tru reluarea și continuarea politicii de destindere și colaborare, pentru solu
ționarea problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pen
tru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, in primul 
rind a celei nucleare, pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale, 
pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, ăl oamenilor de pretu
tindeni, la libertate, la pace, la viată.

„România socialistă, întregul popor român — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sint ferm hotărîte să facă totul pentru întărirea colaborării și 
solidarității cu toate popoarele, cu toate forțele iubitoare de pace de pretu
tindeni, în lupta uriașă, dreaptă, pentru dezarmare, pentru colaborare, pen
tru o lume mai bună !“.

Poporul român desfășoară ample și viguroase manifestări de masă prin 
care cere cu hotârire să se pună capăt politicii de înarmare, oprirea ampla
sării și dezvoltării de noi rachete nucleare, reducerea și eliminarea treptată 
■ tuturor tipurilor de arme și rachete nucleare și folosirea atomului exclusiv 
in scopuri pașnice, pentru fericirea omului, pentru progresul și civilizația 
«menirii.

Partidul Comunist Român dezvoltă ample legături de colaborare cu parti
dele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de gu- 
vernămînt. cu mișcările de eliberare națională, cu alte forte progresiste si 
democratice, acționînd cu fermitate pentru respectarea principiilor indepen
denței și autonomiei, deplinei egalități în drepturi, stimei și încrederii re
ciproce, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia poli
tică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor specifice în 
care-și desfășoară lupta și activitatea, voinței și aspirațiilor fundamentale ale 
popoarelor.

Adresîndu-vă urarea de deplin succes în desfășurarea lucrărilor con
gresului, reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră față de bunele ra
porturi de prietenie și colaborare tovărășească statornicite între partidele 
noastre și ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor dezvolta continuu, 
In interesul popoarelor român și indian, al solidarității tuturor forțelor anti- 
imperialiste, progresiste și democratice, al cauzei păcii, independenței, liber
tății, înțelegerii și colaborării între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Manifestări cu prilejul aniversării 
Unirii Principatelor Române

WASHINGTON (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării Unirii Principate
lor Române, în Statele Unite au fost 
organizate acțiuni, în cadrul cărora 
s-a subliniat semnificația istorică a 
evenimentului de la 24 ianuarie 1859.

La sediul Ambasadei țării noastre 
din Washington a fost prezentată o 
expunere asupra realizărilor Româ
niei, politicii sale interne si externe, 
semnificației zilei Unirii. A urmat 
proiectarea unui film documentar.

La Biblioteca română din New 
York a fost organizată o reușită 
seară de poezie românească, susținu
tă de actorul Emanoil Petrut.

în diverse alte orașe americane au 
fost, de asemenea, organizate confe
rințe. recitaluri de poezie si prezen
tări de filme. La Universitatea „Co
lumbus" a statului Ohio a fost orga
nizată „Ziua României", fiind pre
zentat un program de recitări și

cîntece patriotice susținut de mem
brii formației „Haiducii" din cadrul 
universității. Cei prezenți au urmă
rit apoi filmul „Columna".

La biblioteca aceleiași universități 
a fost deschisă o expoziție de carte 
românească, lucrările prezentate ur- 
mind a fi donate universității res
pective.

La Universitatea statului Kentucky 
din Lexington a fost prezentată o 
expunere consacrată Unirii Principa
telor, urmată de o seară de muzică 
românească.

La universitățile din Rochester 
(statul New York). Seattle (statul 
Washington) și Los Angeles (Califor
nia) s-au desfășurat, de asemenea, 
manifestări în cadrul cărora au fost 
evocate aspecte ale realităților din 
România de azi și semnificația eve
nimentului aniversat.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — A- 

genția poloneză de presă P.A.P. a- 
nunță că luni s-a deschis sesiunea 
Seimului R.P. Polone, pentru prima 
dată după introducerea stării de a- 
sediu in tară.

Generalul de armată W. Jaruzelski, 
președintele Consiliului Militar pen

tru Salvare Ngttonală, președintele 
Consiliului de Miniștri, a rostit o 
cuvintare consacrată situației din 
tară.

Seimul dezbate proiectul de lege 
privind regimul juridic special in 
perioada stării de asediu, precum si 
alte proiecte de lege.

Obiective economico- 
sociale ale R. P. Chineze 

in acest an

Z/04 NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

în atenția cititorilor
Reamintim celor care doresc să facă sau să-și rein* 

noiască abonamentul la ziarul „Scinteia" pentru lunile 
februarie și martie 1982, că se pot adresa oficiilor și 
agențiilor P.T.T.R., factorilor poștali și difuzoriior de pre
să din întreprinderi și instituții.

Abonamentele se pot face pentru ambele luni — fe
bruarie și martie — sau numai pentru luna februarie.

Ultima zi în care se mai pot face abonamente la 
ziarul „Scinteia" este miercuri, 27 ianuarie, la sate și 
joi, 28 ianuarie, la orașe.

Acțiuni și luări de poziție în favoarea 
păcii și dezarmării

„Nimic nu trebuie precupețit pentru preîntîmpinarea 
războiului**

BEIJING 25 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc duminică, in Marea 
Sală a Ponorului, o manifestare cu 
prilejul Sărbătorilor de primăvară 
(Anul Nou Lunar). La manifes
tare, desfășurată sub președinția lui 
Hu Yaobang. președintele C.C. al 
P.C. Chinez, au participat conducători 
de partid și de stat, peste 5 000 de 
oameni ai muncii din diverse dome
nii de activitate — relatează agenția 
China Nouă.

Luind cuvîntul cu acest prilej. Li 
Xiannian, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, a arătat că sarcinile a- 
nului 1982 sint consolidarea realiză
rilor economice, obținerea de noi re
zultate. simplificarea structurii apa
ratului guvernamental, eliminarea bi
rocrației și sporirea eficientei mun
cii. Anul acesta. Adunarea Națională 
a Reprezentanților Populari va e- 
xamina proiectul de revizuire a Con
stituției și cel de-al 6-lea pla.i cin
cinal de dezvoltare economică și so
cială și va avea loc cel de-al XII-lea 
Congres al P.C. Chinez.

Referindu-se la problemele interna
ționale, Li Xiannian a reafirmat că 
R. P. Chineză va continua să se opună 
imperialismului și să acționeze pen
tru apărarea păcii. Arătînd că țara 
sa dorește să dezvolte relații diplo
matice și contacte economice și cul
turale cu toate statele pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, vorbito
rul a subliniat, totodată, că China nu 
va admite încălcarea suveranității 
sale naționale, amestecul în trebu
rile ei interne.

Excelentei Sale SIR ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

CANBERRA

La aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face plăcere să 
vă adresez cordiale felicitări, însoțite de cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, bunăstare și pace poporului australian prieten.

Sint încredințat că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în con
tinuare tot mai mult, în folosul popoarelor român și australian, al întăririi 
independenței naționale, al destinderii, păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Iîie 
Verdeț. a adresat o telegramă de fe

licitare primului ministru al Austra
liei, Malcolm Fraser, cu ocazia Zilei 
naționale a acestei țări.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Muzica și poezia care ne-au Înso
țit istoria

11,30 Oameni ai marilor șantiere socia
liste. Reportaj

11,50 Plai de cîntec, plai de dor. Pro
gram muzical folcloric

12.15 însemne ale înaltei prețuiri. Docu- 
. mentar

12,40 Cîntece patriotice și revoluționare
12,55 Telex _
16,00 Partid, păm
16.15 Clubul tiireretuliil1 ............ -
16,45 Agricultura românească — împli

niri și perspective

17,15 Viața satului
17.50 ÎOOI de seri

PROGRAMELE 1 ȘI 8
20,00 Telejurnal
20,40 Treptele devenirii socialiste a pa

triei. Marile transformări revolu
ționare înfăptuite de poporul ro
mân pe calea socialismului, sub 
conducerea partidului, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu

21.20 OMAGIU CELUI MAI IUBIT FIU 
AL POPORULUI. Spectacol muzl- 
cal-llterar-coregraflc

22.20 Pentru pace, colaborare și securi
tate internațională x. ț ț■ »

jfeW&Bbr sub lumina reflectoarelor — 
balet

22.50 Telejurnal
23,10 Melodii îndrăgite

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 ianuarie. în țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
locale, sub formă de ninsoare, iar în 
sudul țării și sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări în Cîmpia Dunării și sud-

estul țării, unde, pe alocuri, va viscoli. 
Temperatura aerului va marca o creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, iar ma
ximele între minus 4 și plus 6 grade. 
Ceață locală, izolat, condiții de polei, 
în București : Vreme în general închi
să. Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și zero grade, 
iar cele maxime între 1 și 3 grade. Cea
ță slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

Știri sportive
• In runda a 14-a a turneului 

zonal masculin de șah de la Băile 
Herculane, Sznapik l-a învins pe 
Pinter, în timp ce partidele Gheor
ghiu — Jansa, Farago — Ribli, Spi
ridonov — Ambroz, Radulov — 
Șubă, Schmidt — Ghindă, Gheor- 
gt’tv — Meduna și Ftacnik — Sax 

_.j încheiat remiză.
în clasament conduce Ribli (Un

garia) cu 11 puncte, urmat de Șubă 
(România) 9 puncte, Sax (Ungaria) 
8,5 puncte etc.

Astăzi este zi de repaus, turneul

urmînd a fi reluat, miercuri cu 
runda a 15-a.

• Campionatul european feminin 
de patinai viteză la poliatlon s-a în
cheiat in localitatea olandeză Hee- 
renveen cu succesul sportivei sovie
tice Natalia Petruseva. care cîștigă 
pentru a doua oară consecutiv ti
tlul continental. în clasamentul fi
nal. Natalia Petruseva a totalizat 
173,386 puncte, fiind urmată de Ka
rin Busch (R.D. Germană) — 174,471 
puncte si Natalia Glebova (U.It.S.S.) 
— 176.735 puncte.

cinema
• Destine romant.ee : SCALA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. FAVO
RIT — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 15,45;
18: 20.
• saltimbancii : CENTRAL — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15. LIRA — 15,30; 
17.45; 20.
• Non stop : COTROCENI — 15,30;
17.30; 19.30. COSMOS — 15.30; 17,30; 
19,30.
• Maria Mirabela : MUNCA — 15;
17,15; 19.30. FLACARA — 15.30; 17,30: 
19 90.
• Oglinda spartă : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.
• Ultima cursă : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Despărțirea : BUCUREȘTI — 9; 
12,15; 16; 19,15. MODERN — 9; 12; 16; 
19. FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, FESTIVAL - 8,30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un prieten pierdut : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.
o Capitolul al doilea : STUDIO — 10; 
12,15; 14,90; 17; 19,30.
• Astrid, dragostea mea : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
a Pietonii aerului : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30, POPULAR — 15;
17,15; 19,30.
• Mașina zburătoare x PACEA — 
15,30; 17,30: 19.30.
• Moscova nu crede In lacrimi : VII
TORUL — 9; 12,30; 16; 19.
• Ultima vînătoare : PROGRESUL — 
15.30; 17,30; 19.33.
• Program de desene animate — 
9,15; 11; 12,45; 14,15; 15,45, Nici măcar 
n-ați visat — 17,30; 19,30 : DOINA.
• Puterea și Adevărul : EFORIE — 
9: 12,30; 16; 19.30.
• Mondo umano : GIULEȘTI — 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
— 9: 13.30; 18.
• Colina : CAPITOL — 8,45; 11; 13.30; 
15,45; 18,15; 20.30.
• Lupii mărilor : VICTORIA — 9; 
11.30; 14; 17; 19,30.
• Vulcanul : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15, AURORA — 9;

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
— 9; ’1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Po.cstea lui Buddy Holly : EX
CELSIOR — 9; *11,15; 13,33; 15,45; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20 15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Numele meu e iubire : DACIA — 
9; 12; 16; 19.
• Imigranți în Brazilia : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Hangar 18 : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ti
nerețea lui Moromete — 19; (sala A- 
telier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19.
• Filarmonica „George Enescu** (A- 
teneul Român) : Recital de orgă Iosif 
Gerstenengst — 19.30.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
de sticlă — 19.30; (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată in noapte — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic ; Lecția de en
gleză — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 16.
• Teatrul „Nottara*4 (sala Magheru): 
Noi, subsemnați! — 19.30; (sala Stu
dio) : Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Woyzeck — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase4* 
(sala Savoy) : Vorba Iui Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu“-Giurgiu : 
Piatră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română** : 
La fîntîna dorului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : Pinocchio
— 10; Și cu Daniela, zece ! — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 : Aventurile 
Iui Plum-Plum — 10; încotro, călu- 
țule ? (premieră) — 18.
• Circul București : Fantastic circ — 
19,30.
• Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu44 (la clubul uzinelor ..Republica**) : 
Concert omagial susținut de corul 
„Madrigal44. Dirijor : Marin Constan
tin — 15.30.

DELHI 25 (Agerpres). — In ca
pitala Indiei a avut loc o confe
rință internațională a tineretului 
la care au luat parte reprezentanți 
din 50 de țări, intre care și Româ
nia. în cadrul lucrărilor a luat cu- 
vîntul primul ministru indian. In
dira Gandhi, care s-a referit la ne
cesitatea înțelegerii si a cooperării 
intre state ca factori ai edificării 
unei lumi mai bune, precizind im
portanta realizării dezarmării ge
nerale. Referindu-se la ajutorul a- 
cordat țărilor în curs de dezvolta
re, primul ministru a subliniat că 
acest ajutor nu trebuie conceput

ca un act de caritate, ci ca unul 
de responsabilitate fată de ome
nire.

Confer.inta a adoptat o declarație 
în care se exprimă hotărîrea tine
retului de a face totul pentru a 
salva omenirea de pericolele unui 
război nuclear. Participanta se 
pronunță pentru consolidarea pro
cesului destinderii, pentru lichida
rea bazelor militare de pe teritorii 
străine si adoptarea de măsuri efi
ciente în vederea interzicerii tu
turor tipurilor de arme de distru
gere in masă.

Documente adoptate de forumul „Parlamentul 
popular pentru dezarmare** din Suedia

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
La ,Stockholm au luat sfirșit lucră
rile forumului intitulat ..Parlamen
tul popular pențru dezarmare", ini
țiativă originală a luptătorilor sue
dezi pentru pace, în favoarea opri
rii cursei înarmărilor și a înfăp
tuirii dezarmării, la care au luat 
parte 500 de delegați reprezentind 
300 de organizații politice, obștești, 

1dg.xtin«uet și femei din -întreaga 
Suedie. -■

în documentele adoptate de acest 
forum se subliniază necesitatea ac
tivizării luptei forțelor iubitoare de 
pace din Suedia pentru întărirea 
coeficientului de securitate pe în
treaga noastră planetă, pentru 
dezarmare, pentru renunțarea la 
planurile de înarmare actuale. în 
special la noile programe de înar

mare nucleară, pentru apărarea și 
consolidarea păcii mondiale.

Partizanii păcii din Suedia au 
exprimat din nou sprijinul lor pen
tru propunerea privind crearea u- 
r.ei zone denuclearizate în nordul 
Europei, apreciind că „promovarea 
ei ar avea o mare însemnătate pen
tru atenuarea cursei înarmărilor 
și ar constitui un pas important pe 
calea consolidării procesului..des
tinderii".

Delegații la forum au adresat gu
vernului Suediei apelul de a între
prinde o inițiativă vizînd institui
rea unui moratoriu privind produ
cerea oricăror tipuri de noi arma
mente și desfășurarea de cercetări 
științifice in scopuri militare, pre
cum și, o inițiativă vizînd reduce
rea cheltuielilor militare anuale.

PANMUNJON

Protest al R.P.D. Coreene 
împotriva introducerii 

de noi arme americane 
in Coreea de Sud

PANMUNJON (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc. la 23 ianuarie, 
o reuniune a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. în cadrul că
reia — informează agenția A.C.T.C. 
— reprezentantul R.P.D. Coreene a 
protestat cu hotărîre împotriva pro
gramului american privind introdu
cerea de noi arme în Coreea de Sud, 
arătind că această sporire a arma
mentelor constituie o violare flagran
tă a acordului de armistițiu. Statele 
Unite proiectează formarea in Co
reea de Sud a unui batalion de re
cunoaștere dotat cu mijloace elec
tronice. sporirea numărului de eli
coptere antitanc, introducerea de 
tancuri „M-60" și incheierea. în 
cursul acestui an, a amplasării unui 
număr de 46 de avioane militare de 
ultimul tip „F-16" — a arătat repre
zentantul R.P.D. Coreene, adăugind 
că, în ultimii ani. a avut loc o con
siderabilă întărire a forțelor aeriene 
și terestre americane din Coreea de 
Sud.

Ziua națională a Australiei, săr
bătorită în fiecare an la 26 ianua
rie, marchează evenimentul istoric 
al ancorării pe țărmul australian, 
în urmă cu 194 de ani, a unui grup 
de corăbii engleze, consfințind ast
fel inaugurarea unei etape noi în 
istoria țării de la antipozi, odată cu 
colonizarea acesteia.

în decurs de numai două secole, 
ținutul „sterp" al celui de-al cinci
lea continent, cum îl caracteriza 
încă Darwin, a devenit o tară în 
care deopotrivă Sectorul agrar și cel 
industrial contribuie la conturarea 
unei economii moderne. dezvol
tate. Condițiile propice de sol și 
climă au determinat, dintru început, 
concentrarea interesului asupra 
agriculturii și creșterii vitelor. în
deletniciri tradiționale care au fă
cut ca Australia să se impună în 
Ierarhia mondială ca un mare pro
ducător agrozootehnic (a doua pro
ducătoare de carne de vită în 
lume, a patra — de zahăr, ea furni- 
zînd. totodată, o treime din pro
ducția mondială de lină).

„Boom"-ul minier, descoperirea, 
cu alte cuvinte, a imenselo- bogății 
minerale pe care le adăpostește 
subsolul australian, a determinat, 
in ultimele decenii, deplasarea ac
centului spre industrie — mai ales 
spre ramurile siderurgică, meta
lurgică și petrochimică, care bene
ficiază de marile resurse de meta
le șl hidrocarburi. Astfel. în ultimii 
ani s-a ajuns ca. in balanța ex
porturilor. între produsele miniere

și industriale, pe de o parte, și cele 
agroalimentare să se creeze un echi
libru.

Politica energetică a autorităților 
de la Canberra relevă o viziune de 
viitor realistă, orientată spre ex
ploatarea rațională a resurselor 
existente și dezvoltarea. în paralel, 
a surselor alternative. în acest fel. 
Australia speră ca. pină la sfîrșitul 
deceniului următor, să aibă asigu
rată autonomia energetică, sursele 
neconvenționale urmind a furniza 
atunci 80 la sută din necesar. Aceas
tă țară-continent dispune de mari 
rezerve de cărbune și șisturi bitumi
noase, de vaste suprafețe pentru 
cultivarea unor plante furnizoare de 
etanol. de condiții deosebit de fa
vorabile exploatării energiei solare 
și. de asemenea, de zăcăminte con
siderabile de gaz natural. La sfir- 
șitul acestui deceniu. Australia va 
fi prirna țară dispunînd de o rafi
nărie pentru șisturi bituminoase, 
acest prim complex de acest gen 
urm’nd a furniza în final 240 000 
barili de petrol pe zi.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Australia 
cunosc un curs ascendent, oglindind 
dorința comună de a amplifica și 
diversifica cooperarea în domenii 
multiple. Contactele la diferite ni
veluri, acordurile încheiate între 
cele două țări deschid perspective 
favorabile dezvoltării în continuare 
a bunelor raporturi româno-austra- 
llene. în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei generale a păcii 
și înțelegerii in întreaga lume.

ZIUA NAȚIONALĂ AREPUBLICIIINDIA

„1982 să fie un an decisiv pentru oprirea cursei 
înarmărilor**

BONN 25 (Agerpres). — La Bonn 
au luat sfirșit lucrările Comisiei 
independente pentru dezarmare și 
problemele securității, al cărei pre
ședinte este fostul prim-ministru al 
Suediei, Olof Palme. Creată in 1980, 
această comisie și-a propus ca 
obiectiv pregătirea unui raport cu 
recomandări argumentate în pro
blemele opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării, care va 
fi înaintat celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, pro-

Mediterana să devină o
ATENA 25 (Agerpres). — în ca

pitala Greciei a avut loc o confe
rință internațională a reprezentan
ților organizațiilor progresiste de 
tineret din tarile bazinului medite- 
raneean. sub deviza „Marea Medi-

gramată să se desfășoare in vara 
acestui an.

în cadrul unei conferințe de pre
să, membrii comisiei au arătat că 
principalele probleme examinate 
au fost limitarea armamentelor 
atomice și înfăptuirea dezarmării 
nucleare, interzicerea armelor chi
mice, înfăptuirea securității in di
ferite regiuni alg lumii.

Președintele comisiei. Olof Palme, 
a subliniat că aiul 1982 trebuie să 
fie decisiv in oprirea cursei înar
mărilor, avertizind că altfel aceasta 
ar putea să scape de sub control.

zonă a păcii și colaborării
• terană trebuie să devină o zonă a 

păcii si colaborării".
La conferință a participat și un 

reprezentant al U.T.C. din bara 
noastră.

Glasul studenților japonezi
TOKIO 25 (Agerpres). — în ma

rile centre universitare ale Japo
niei s-a încheiat seria ..acțiunilor 
unite ale studenților împotriva mi
litarismului". EJe s-au desfășurat 
din inițiativa Federației naționale 
a Asociațiilor autonome ale stu
denților și a altor organizații pro
gresiste de tineret. La mitingurile

care au avut loc în marile univer
sități. studenții au cerut guvernu
lui să adopte măsuri concrete în 
direcția dezarmării. în cadrul ac
țiunilor de protest ale partizanilor 
păcii niponi, duminică a început in 
Japonia o campanie de strîngere a 
30 milioane de semnături pe un 
apel pentru pace.

Agențiile de presa 
e scurt

O EXPOZIȚIE ROMANEASCA 
DE PRODUSE INDUSTRIALE ȘI 
BUNURI DE CONSUM a fost inau
gurată la Tokio. Participă între
prinderi de comerț exterior din tara 
noastră, printre care „Chimimport- 
export". ..Industrialexportimport". 
..Navimpex", ..Românoexport". La 
festivitatea deschiderii au rostit 
alocuțiuni Marin Trăistaru. ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, și Hisashi Murata, 
președintele organizației nipone 
pentru promovarea comerțului in
ternațional,

COMUNICATUL COMUN IUGO- 
SLAVO-PAKlSTANEZ dat publi
cității Ia încheierea vizitei efectua
te în R.S.F. Iugoslavia de preșe
dintele Republicii Islamice Pakis
tan. Mohammad Zia-ul Haq evi
dențiază dezvoltarea cu succes a 
colaborării dintre cele două țări, 
precum si hotărîrea părților de a 
promova relațiile economice bila
terale. îndeosebi cooperarea indus
trială. în ce‘ privește viata inter-

națională. Iugoslavia și Pakistanul 
se pronunță pentru curmarea 
cursei inarmărilor. pentru destin
dere, pentru o cooperare internațio
nală bazată pe egalitate.

ȘEDINȚA CONDUCERII P. C. 
DIN NORVEGIA. La Oslo a avut 
loc ședința conducerii naționale a 
P.C. din Norvegia, în cadrul căreia 
au fost examinate situația politică 
din țară și sarcinile partidului. Cu 
același prilej a fost aleasă condu
cerea centrală a P.C. din Norvegia, 
în funcția de președinte al parti
dului a fost ales Haris Kleven.

LA CONFERINȚA MINISTERIA
LA DE LA LUSAKA, reprezentan
ții celor șase țări din ..prima linie" 
— Tanzania, Zambia, Zimbabwe, 
Mozambic. Angola și Botswana — 
precum și cei ai Kenyei, Nigeriei 
și președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), au adoptat o „poziție 
comună" față de propunerile celor 
cinci țări occidentale privind inde
pendența Namibiei.

Conferința
P.C. din Danemarca

COPENHAGA 25 (Agerpres). — La 
Copenhaga s-au desfășurat lucrările 
Conferinței P.C. din Danemarca, in 
cadrul căreia au fost examinate pro
bleme ale luptei oamenilor muncii 
pentru drepturi social-economice și 
politice.

în rezoluția adoptată este sublinia
tă necesitatea imperioasă a asigurării 
coeziunii mișcării sindicale si munci
torești. în lupta împotriva marelui 
capital, pentru garantarea ocupării 
forței de muncă.

în cadrul lucrărilor a prezentat un 
raport președintele partidului. Joer- 
gen Jensen.

Operație antiteroristă 
in Italia

ROMA 25 (Agerpres). — în urma 
unei ample operațiuni desfășurate la 
Roma Și în provincie, poliția italiană 
a reușit să aresteze patru din cei 
șase teroriști, membri ai grupării ex
tremiste ..Prima linea". care făceau 
parte dintr-un grup de comando ce a 
comis joia trecută, la Siena (provin
cia Toscana), o spargere la o bancă 
locală, ucigind doi carabinieri. Doi 
dintre teroriști a'J fost arestați sim- 
bătă în apropiere de Tuscania. la 70 
kilometri nord de Roma, iar ceilalți 
doi — un bărbat și o femeie — au 
fost descoperit! și arestați luni in
tr-un apartament din capitală. Se află 
încă în libertate două femei, care 
au participat la spargerea din orașul 
Siena

Acțiunea respectivă se înscrie intr-o 
amplă campanie declanșată in Italia 
Împotriva grupărilor teroriste și ex
tremiste.

CON'VORBIRI LIBIANO—TUNI 
SIENE. Conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama- 
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. colonelul Moammer El 
Geddafi. care a făcut o vizită o- 
ficială de o zi la Tunis, venind de 
la Alger, a avut convorbiri cu pri
mul ministru tunisian. Mohamed 
Mzali. în cursul convorbirii au fost 
discutate probleme ale relațiilor bi
laterale. precum Si situația din 
Africa si Orientul Mijlociu.

PRIMUL MINISTRU AL IRA
NULUI. Mir Hussein Nusavi. a pre
zentat in Majlis (parlament) pro
iectul de buget pentru viitorul e- 
xercițiu financiar, care începe la 
21 martie, subliniind, în expunerea 
de motive, că obiectivele principale 
ale guvernului sint : încurajarea 
industriei, sporirea investițiilor des
tinate zonelor rurale, extinderea 
activităților legate de cercetarea și 
exploatarea de noi resurse.

ACORD SOVIETO—FRANCEZ, 
în urma tratativelor dintre între
prinderea sovietică de comerț ex
terior ..Soiuzgazexport" si compa
nia de stat franceză .Gaz de 
France", la Paris a fost încheiat 
acordul privind livrarea anuală din 
Uniunea Sovietică către Franța a 
8 miliarde metri cubi de eaze na
turale. înceoind din anul 1984. pe 
o perioadă de 25 de ani.

Excelenței Sale
Domnului NEELAM SANJIVA REDDY

Președintele Republicii India
tiTZVf DELHI

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale â Republicii India am plăcerea de 
a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericite 
personală, de progres, bunăstare și pace poporului indian prieten.

Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile tradiționale de strînsă prie
tenie și conlucrare reciproc avantajoasă existente între țările noastre vor fi 
intensificate și în viitor, in interesul popoarelor român și indian, al cauzei 
păcii, destinderii, independenței și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. nrim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o te
legramă de felicitare primului mi
nistru al Republicii India. Indira 
Gandhi, cu prilejul Zilei naționale 
a acestei țări, prin care transmite.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea si Asociației de prietenie ro- 
mâno-indiene, luni după-amiază a 
avut loc. in Capitală, o manifesta
re culturală, organizată cu prileiul 
Zilei naționale a Republicii India. în 
cadrul căreia ziaristul Florea Tuiu a 
prezentat impresii de călătorie din 
această tară. In continuare, cei pre-

în numele guvernului român si al 
său personal, cele mai calde feli
citări. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de nrosres si prosperitate pen
tru poporul indian prieten.

★
zenti au vizionat filme documentar* 
indiene.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. si Asociației de prie
tenie româno-indiene. reprezentant! 
ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost de fată Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Republicii India 
la București, si membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Poporul indian aniversează la 26 
ianuarie unul dintre cele mai im
portante momente ale istoriei șale 
naționale : proclamarea, în urmă cu 
32 de ani, a republicii și intrarea 
simultană în Vigoare a primei con
stituții a țării care consfințea ho
tărîrea nestrămutată a milioanelor 
de indieni de a consolida indepen
dența cucerită în august 1947 și a 
lichida consecințele nefaste ale se
colelor de dominație străină.

în perioada care a trecut de la 
acest memorabil act. India a străbă
tut o etapă de adinei prefaceri 
economico-sociaie. reușind, gratie 
unui susținut efort constructiv, să 
obțină o serie de succese notabile 
în cele mai diverse domenii de ac
tivitate. S-a trecut la valorificarea, 
in folosul propriu, a marilor bogă
ții ale subsolului, a sporit produc
ția agricolă, au fost create rtunuri 
industriale moderne, ca siderurgia, 
construcțiile de mașini, energetica, 
electrotehnica, industria chimică, 
construcțiile nava’e ș.a.. care joacă 
un rol determinant în creșterea avu
ției naționale. Astăzi, produsul na
țional este de trei ori mai mare 
decît în 1950. iar producția indus
trială a crescut de circa patru ori. 
Așa cum recunosc însă conducăto
rii țării, situația economică mai 
comportă încă o serie de dificul
tăți. mai necesită rezolvarea unor 
probleme stringente. De aceea, ac
tualul guvern, condus de premie
rul Indira Gandhi, și-a propus ca 
pe baza celui de-al șaselea plan 
cincinal (1980—1985) să pună în apli
care „Programul în 20 de puncte", 
care prevede noi și profunde trans
formări social-economice. stimularea 
dezvoltării marii industrii, a secto
rului agricol, a științei și culturii și 
ridicarea nivelului de trai. Una din 
direcțiile prioritare o reprezintă de 
asemenea, dezvoltarea cu precădere 
a sectorului energetic, urmărin-

du-se în mod deosebit, creșterea 
producției de cărbune de la 104 mi
lioane tone în 1980. la 165 milioane 
tone în 1985 și a celei de petrol de 
la 11,4 milioane tone la 21,6 mili
oane tone.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul român urmă
rește cu viu interes succesele obți
nute de poporul indian în direcția 
consolidării independenței si a fău
ririi unei vieți noi. Intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
India s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. O con
tribuție hotărîtoare la înregistrarea 
acestui curs pozitiv au adus-o con
vorbirile la nivel înalt prilejuite de 
vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în India sau de întîlni- I 
rile sale cu liderii indieni la Bucu- I 
rești. dialogul fructuos găsindu-șl 
materializare într-un șir de acor
duri și înțelegeri care au dat un pu
ternic impuls dezvoltării relațiilor 
bilaterale. Astfel. în cursul vizitei 
efectuate anul trecut în țara noas
tră de către premierul Indira 
Gandhi s-a convenit să se studieze 
posibilitatea dublării schimburilor 
comerciale pină în anul 1985. ca sl 
a deschiderii unor noi acțiuni de 
cooperare, sublinlindu-se necesita
tea concentrării atenției în special 
în domeniile industriei chimice și | 
petrochimice, explorării și exploa- I 
tării petrolului, construcțiilor na
vale și in alte domenii.

Dezvoltarea pe mai departe a 
dialogului și cooperării româno- 
indiene corespunde pe deplin in
tereselor celor două țări și popoare, 
contribuind, totodată, la cauza ge
nerală a progresului, păcii si înțe
legerii în lume.
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Suprem omagiu promotorului înflăcărat al celor mai scumpe idealuri ale umanității:

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - „EROU AL PĂCII"

]l
Omagiul fierbinte pe care întregul nostru popor ll aduce tovarășului 

I Nicolae Ceausescu in această zi aniversară dă plenară expresie senti
mentelor de satisfacție și legitimă mindrie de a avea iii fruntea parti
dului si a statului un conducător ce întruchipează intru totul aspira
țiile si interesele fundamentale ale națiunii.

...CEAUȘESCU — ROMANIA. Nume îngemănate, rostite cu dragoste 
de noi, aici, in ele aflindu-se izvorul certitudinilor noastre in viitorul 
de progres, de continuă propășire a patriei.

...CEAUȘESCU — ROMANIA. Nume rostite cu înaltă stimă și con
siderație peste hotarele patriei de personalități marcante ale vieții 
internaționale, care urmăresc cu admirație afirmarea tot mai puternică 
a țării noastre pe marea scenă a lumii, ca o prezentă din cele mai 
dinamice în rîndul forțelor înaintate ale contemporaneității.

O firească si strălucită îngemănare. Pentru că. dacă astăzi România 
înfățișează întregii lumi chipul demn al unei țări aflate in primele 
rinduri ale luptei pentru măreața cauză a socialismului si păcii, dacă 
numele său este astăzi cunoscut si prețuit pe toate meridianele pla
netei — aceasta este inseparabil legat de numele secretarului general 
al partidului nostru, președintele Republicii, arhitect si promotor al 
întregii noastre politici interne si externe, remarcabilă personalitate 
politică internațională, a cărui vastă și neobosită activitate pentru îm
plinirea năzuințelor celor mai scumpe ale poporului român se află in 
consens deplin cu năzuințele de pace ale tuturor popoarelor.

Este binecunoscută și se bucură de largă apreciere internațională 
capacitatea sa excepțională de a investiga și analiza in profunzime, in 
mod științific, trăsăturile epocii pe care o străbatem, de a elabora 
concepte și teze novatoare in problemele cardinale ale lumii contem
porane. O idee fundamentală a gîndirii politice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ilustrind concludent profundul umanism ce o caracterizează, 
este ideea potrivit căreia primul și cel mai important drept al omului, 
al popoarelor, este dreptul la viață, la pace, la existență liberă și 
demnă. Dreptul la pace înseamnă pentru poporul român asigurarea 
condițiilor de liniște și securitate, vital necesare înfăptuirii grandiosului 
program de edificare socialistă și comunistă. Este dreptul tuturor 
popoarelor de a trăi în liniște, la adăpost de orice amenințare, de a-si 
clădi viața potrivit năzuințelor și intereselor lor primordiale. In 
numele acestui drept sacru, secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, desfășoară o neobosită activitate internațională, fiind. 
In chip firesc, considerat, ca o supremă recunoaștere și apreciere a 
acestei activități — „Erou al păcii".

tn acest cadru se detașează, prin dimensiunea și rezonanța sa 
internațională, strălucita inițiativă de pace, prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut din nou, cu putere, cunoscută lumii voința nestră
mutată a poporului român de a-și intensifica lupta, împreună cu 
celelalte popoare, cu forțele înaintate din întreaga lume, pentru în
făptuirea dezarmării, pentru a edifica o lume fără arme și fără răz
boaie, a păcii și înțelegerii între toate națiunile.

O INIȚIATIVĂ ISTORICĂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 octombrie 1981. Ședința Bi

roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, cu participarea re
prezentanților tuturor organizațiilor 
componente. La tribună — secretarul 
generai al P.C.R., președintele 
Republicii, președintele F.D.U.S.,

tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
luciditatea și realismul ce îi sînt 
proprii, in cuvinte in care vibrează 
grija și răspunderea față de soarta 
poporului român și a întregii uma
nități, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
preconizează :

xdin .încredșrea nețărmurită că, prin 
lupta lor unită, ele pot impune un 
curs hotărît spre destindere, înțele
gere și securitate, spre realizarea de 
pași fermi în direcția dezarmării 
in Europa și în lume.

Obiective de maximă importanță. 
Inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a reprezentat nu numai 
o vibrantă chemare adresată po
porului nostru și tuturor popoarelor 
de a ridica lupta pentru apărarea

păcii la nivelul cerințelor reclamate 
de gravitatea situației internațio
nale, dar și un amplu program 
mobilizator de acțiune în vederea 
înfăptuirii obiectivelor stringente ale 
securității, destinderii și colaborării:

„Organizarea și desfășurarea unor mari manifestări 
de masă — adunări, demonstrații, marșuri ale păcii — 
permițînd afirmarea puternică a voinței de pace a 
poporului român, ca o contribuție la marea mișcare ce 
se desfășoară astăzi în lume pentru trecerea la acțiuni 
concrete de oprire a cursei înarmărilor, de dezarmare și, 
in primul rînd, de dezarmare nucleară, in vederea întă
ririi încrederii și securității internaționale, a apărării li
bertății și independenței tuturor popoarelor, a destinderii 
și colaborării internaționale".

Se contura astfel o nouă șl 
strălucită inițiativă care, prin impor
tanța ei, se înscrie ca O acțiune cu 
adevărat istorică. Așa cum au dove
dit evenimentele, inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu are însemnă
tate istorică pentru că răspunde 
unui imperativ fundamental — SALV
GARDAREA PĂCII, Ea a dat ex
presie profundei îngrijorări resim
țite în țara noastră, ca și pretutin
deni in lume, față de amploarea 
fără precedent a cursei înarmărilor, 

k___________________ ____________

clasice șl mai ales nucleare, Inclu
siv proiectele de amplasare a noi 
rachete cu rază medie de acțiune.

Demersul profund umanist al pre
ședintelui României a pornit din 
conștiința îndatoririi de onoare ce 
revine statelor socialiste de a fi in 
fruntea luptei pentru înfăptuirea 
dreptului suveran al oamenilor și al 
popoarelor — la viață, la pace, la 
libertate — a izvorit din comunitatea 
de interese ale tuturor popoarelor,

• Oprirea amplasării de rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa și retragerea 
celor existente, sistarea producerii bombei 
cu neutroni

• Renunțarea la politica de continuare a 
înarmărilor, înghețarea și reducerea trep
tată a cheltuielilor militare

• Realizarea unui echilibru militar nu prin 
sporirea înarmărilor, ci prin reducerea lor

• Adoptarea la reuniunea de la Madrid a 
hotărîrii de a se convoca conferința consa
crată întăririi încrederii și dezarmării în 
Europa

• Trecerea la reducerea armamentelor nu
cleare și convenționale, realizarea unei 
Europe fără arme nucleare

• Scoaterea în afara legii a tuturor armelor 
de distrugere în masă

• Abolirea folosirii forței șl amenințării cu 
forța, astfel ca toate problemele litigioase 
să fie soluționate exclusiv prin tratative

• încheierea unui tratat de dezarmare gene
rală și completă sub un control interna
țional corespunzător.

Valoarea și ponderea demersului 
istoric al președintelui țării au fost 
și mai mult amplificate prin mesa
jele pe care, din împuternicirea 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii, precum

și conducătorilor celorlalte state 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, în scopul de a se între
prinde toate acțiunile necesare în 
vederea asigurării succesului nego
cierilor privind oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac- 
-țiune, retragerea celor existente.

Prin anvergura sa mondială, ini
țiativa de pace a președintelui 
României socialiste a evidențiat, in 
modul cel mai strălucit, grija și 
spiritul de răspundere față de inte
resele supreme ale poporului român, 
ale tuturor popoarelor lumii, față 
de destinele întregii planete.

O ADEZIUNE UNANIMĂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Istorica Inițiativă de pace a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu s-a bucurat, din primul 
moment, de cel mai profund ecou în con
știința întregii noastre națiuni socialiste. Ca 
un singur om, țara intreagă și-a exprimat 
adeziunea nețărmurită la această inițiativă, 
pătrunsă de nobilele idei ale umanismului. 
Ea a dinamizat energiile poporului român, 
oțelindu-i voința de a milita, alături de cele
lalte popoare, spre a face să izbîndească 
visul de aur al omenirii de a trăi fără teama 
de război și distrugere.

La numai cîteva zile de la prezentare^ 
Inițiativei de pace, prezența secretarului ge- 
neral al partidului, președintele Republicii, în 
mijlocul oamenilor muncii dintr-un șir de 
județe ale țării, transformă aceste intîlniri de 
lucru in impresionante manifestări populare 
de sprijin unanim față de această generoasă 
inițiativă.

Aceeași atmosferă de puternică efervescen
ță politică domnește în întreaga țară. Depli
na și entuziasta adeziune a poporului se 
manifestă in multiple forme :

• Mii și mii de telegrame și scrisori tri
mise tovarășului Nicolae Ceaușescu de către 
oamenii muncii de pe întreg cuprinsul pa
triei dau glas simțămintelor de totală apro
bare și sprijin față de inițiativa președintelui 
Republicii.
• Mii de mitinguri au loc în întreprinderi, 

instituții, școli, unități agricole.
• Mari adunări se desfășoară în. sate și 

comune, orașe și municipii, în toate reședin
țele de județ, cu milioane de participanțî. 
La marile adunări publice din reședințele de 
județ sint adoptate moțiuni de fierbinte ade
ziune adresate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
• Insușindu-și întru totul istorica inițiativă. 

Marea Adunare Națională adresează parla
mentelor, guvernelor și popoarelor europene, 
ale S.U.A. și Canadei un Apel la acțiune 
pentru apărarea intereselor vitale de liber
tate, securitate și pace ale popoarelor con
tinentului, ale tuturor popoarelor lumii.

• Apeluri în acest sens sînt adoptate și 
de Frontul Democrației și Unității Socialiste, 
de Consiliul Național al Oamenilor Muncii, 
de tineretul României, practic de toate orga
nismele sistemului democrației noastre so
cialiste.
• Un eveniment de seamă în contextul 

acțiunilor generate de inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu l-a marcat constituirea 
Comitetului național român „Oamenii de 
știință și pacea". Ca președinte al comitetu
lui a fost aleasă tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

• La București și în alte orașe ale țării 
cu loc ample manifestări politice și cultural- 
artistice între care :
- Masa rotundă cu tema „Pacea și dezar

marea", organizată de Asociația de drept 
internațional și relații internaționale.
- Simpozioanele „Pacea și umanitatea”, 

desfășurate in Capitală și in municipiile re
ședință de județ.

- Simpozionul „Educația pentru dezarmare 
și pace".
- Expozițiile de pictură, sculptură șl gra

fică cu tema „Pacea — bunul cel mai de 
preț al omenirii*.

- Expoziția de afișe „Pentru o lume fără 
arme".

„Hai să ne unim, popoare / In luptă cu 
mic, cu mare / Să trăim liberi sub soare / 
Fără arme nucleare", Aceste prime versuri 
din vibrantul „IMN AL PĂCII", rostite în me
morabila cuvintare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la grandioasa adunare populară 
din Capitală, definesc semnificația profundă, 
esența și mesajul uriașei manifestări popu
lare închinate dezarmării și păcii. Eveniment 
cu adevărat istoric, confluența intr-un ade-j 
vărat fluviu uman a celor peste 300 000 dr 1 
participant a înscris un momeht culminant 
in suita atit de bogată și tumultuoasă de 
manifestări desfășurate la chemarea neobo
sitului militant pentru pacea și progresul 
omenirii, care este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

r
Toamna anului 1981... Pornit de 

la București, un demers încărcat de 
profunde semnificații uman'ste 
străbate meridianele si paralelele 
lumii. Inițiativa de pace a președin
telui Nicolae Ceaușescu generează 
un profund ecou in rindurile unor 
cercuri tot mai largi ale opiniei pu
blice, reține atenția factorilor po
litici, pătrunde în cabinetele guver
namentale. încă in primele apre- 

, cieri formulate in diferite capitale, 
se relevă valoarea excepțională a 
noului demers al șefului statului 
român, care a făcut ca ' întregul 
nostru popor să-și afirme ca un 
singur om voința, să-si ridice cu 
cea mai mare vigoare glasul spre a 
se opune primejdiei nucleare, ple- 
dînd cu înflăcărare in sprijinul 
opririi cursei nesăbuite spre neant 
și întinzînd, totodată, o punte a 
comuniunii generoase de idei către 
celelalte popoare din Europa și de 
pe alte continente, angajate și ele 
în impresionante acțiuni pentru 
apărarea păcii. Zi de zi. ecoul șe 
amplifică, devine tot mai puternic.

...Națiunile Unite. Sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. este în pli
nă desfășurare. In focul dezbateri
lor asupra unor probleme de strin
gentă actualitate pentru pacea mon
dială, Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, primit cu viu in
teres, este difuzat ca document ofi
cial al O.N.U. Același for mondial 
include Apelul Marii Adunări Na
ționale a României printre docu
mentele menite să călăuzească acti
vitatea sa pentru apărarea dreptu
lui fundamental al națiunilor la 
viață, pace si libertate. Apelul 
Frontului Democrației și Uni'iții 
Socialiste este, de asemenea, difu- 

L zat in rîndul delegațiilor statelor

O AMPLĂ RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ
participante la reuniunea de la Ma
drid și prezentat in plenara aces
teia, este expus în ședința plenară 
a convorbirilor de la Viena privind 
reducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa 
centrală.

...Roma. In sala, Adriano se des
fășoară o amplă manifestare pen
tru pace. Cind secretarul general al 
P.S.I. relatează despre noua iniția
tivă de pace a președintelui Româ
niei, despre marile manifestații 
populare din țara noastră, partici
panta se ridică și izbucnesc in a- 
plauze.

...Din diverse capitale, la Bucu
rești sosesc un mare număr de zia
riști, comentatori, trimiși speciali 
ai unor importante organe de presă, 
ca și posturi de radioteleviziune. 
Săptămîni la rînd, marile cotidiane, 
în general mijloacele de informare 
din Roma și Paris, din Bonn, Bel
grad, Madrid, din New York. Sofia, 
Stockholm, Phenian și Atena, din 
zeci și zeci de alte capitale, inse
rează sau transmit ample relatări, 
comentarii, reportaje, despre che
marea la pace a șefului statului 
român, despre impresionantele ma
nifestații și mitinguri din țară in 
sprijinul înfăptuirii acestui dezide
rat vital al umanității.

...Aflați in România, numeroși 
oaspeți de peste hotare — oameni 
politici, parlamentari, oameni de 
știință și cultură — țin să-și expri
me înaltele aprecieri față de rolul 
deosebit asumat de România, de 
președintele ei in vederea înlătu
rării pericolului unui război nu
clear.

In conștiința popoarelor de pre
tutindeni, președintele României a- 
pare ca un strălucit promotor al 
dezarmării și păcii — idealuri su
preme ale tuturor fiilor Terrel.

„înalt prestigiu 
pe întregul glob“

- „Trebuie să acționăm pentru a 
crea condiții mai bune destinderii 
in lume, mai ales in Europa. Româ
nia poate face mult în această di
recție, pentru că președintele 
Nxolae Ceaușescu se bucură de un 
prestigiu care a trecut dincolo de 
frontierele țării sale, dincolo de 
frontierele țărilor europene șl se 
extinde pe întregul glob".

Pietro LONGO.
secretar general al Partidului 

Socialist Democratic Italian

„Simbol al păcii"
— „Contribuția președintelui 

Nicolae Ceaușescu merită pe de
plin o mențAine cu totul specială. 
El este un simbol al păcii și al 
bunei înțelegeri. El dorește o pace 
globală pentru totdeauna, nefiind 
de acord cu ideea că războaiele 
sint inevitabile".

R. V. SWAMINATHAN,
ministru de stat - India

„Pentru realizarea 
securității în Europa"

— „Noul apel al Bucureștiulul 
dovedește încă o dată prezența 
activă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe tărimul relațiilor in

ternaționale, preocuparea pentru 
soarta păcii și securității în Europa, 
pentru crearea unui climat de în
credere și colaborare între națiuni".

Cotidianul elen „VRADINI"

„Vocea unui mare 
conducător"

— „In condițiile unei lumi domi
nate de violență, se face auzită cu 
putere, chemind și îndemnind la 
pace, la înțelegere internațională, 
vocea marelui conducător al Româ
niei, președintele Nicolae Ceaușescu. 
Pasiunea cu care militează pentru 
pace are influență asupra opiniei 
publice, inclusiv asupra celei știin
țifice. Sint intru totul de acord cu 
ideea susținută de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind organi
zarea unui front mondial al tuturor 
oamenilor de știință, care să acțio
neze și să-și spună cuvintul în 
favoarea păcii, dezarmării, pro
gresului omenirii*.

Emanuel MERDINGER, 
profesor emerit, Universitatea din 

Florida — Statele Unite

„Un apel profund 
umanist"

— „Noi, în Franța, apreciem în 
mod deosebit valoarea efortului în
treprins de președintele Nicolae 

Ceaușescu în favoarea păcii și fap
tul că România a înțeles înaintea 
altora gravele pericole care ame
nință liniștea omenirii. Ampla miș
care în favoarea păcii din Româ
nia are o valoare de simbol, va- 
Icare conferită atit de conținutul 
apelurilor adresate lumii, cit și de 
caracterul ei profund umanist",

Dominique MOISI. 
director adjunct al Institutului 

francez de relații internaționale

eres
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Apărător 
al idealurilor 

umanității
— „Recentele manifestări de pace 

de la București, acțiuni menite să 
ducă la instaurarea unui climat de 
securitate și înțelegere in lumea 
întreagă, inițiativele României so
cialiste, personal ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, au o valoare 
extraordinară dacă ne gindim mai 

ales la actualul context interna
țional. Aceste inițiative au o însem
nătate deosebită, dacă ne gindim 
la mesajul lor umanist, la con
ținutul lor de Idei, Dezarmarea, 
securitatea, pacea - iată idealuri 
de extremă importanță pentru în
treaga umanitate".

Audun OFJARD, 
directorul Centrului european 
al UNESCO pentru învățămînt 
superior - C.E.P.E.S.


