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patriei
Vibrante mărturii despre cea 
mai dinamică epocă din istoria 
României, despre devotamentul 
cu care intreaga națiune ur
mează și înfăptuiește politica 
partidului, patrioticele îndemnuri 
ale celui mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU
PAGINA A II-A

SECERIȘUL GRIULUI
- pe un front cît mai larg, 
cu viteze zilnice sporite!

„Congresul al IX-lea a marcat trecerea la o etapă nouă de dezvoltare, a societății

sot/ff/fcte rămâne; i sfe
a societății socialiste multilateral dezvoltate. în anii care au trecut de la Congresul 

al IX-lea, prin munca plină de abnegație a intre sbțiuut rezultate
minunatein dezvoltarea forțelor de producție, in perfecționarea relațiilor sociale, 
in creșterea avuției naționale, a nivelului de trai material și spiritual al poporului".

NICOLAE CEAUȘESCU

PERIOADA CEA MAI RODNICA A ISTORIEI NOASTRE

• Pînă în seara zilei de 16 iulie, griul a 
fost recoltat de pe 812070 hectare, 
reprezentînd 38 la sută din suprafața 
cultivată.

Sint in istorie evenimente care, 
prin inriurirea uriașă pe care o 
exercită asupra evoluției unui po
por. se incrustează adine și nepie
ritor nu numai in conștiința con
temporanilor. ci, deopotrivă, și in 
filele cronicii, scurgerea timpului 
— acest suprem judecător al tutu
ror faptelor omenești — departe 
de a le estompa, adăugindu-le o 
mereu sporită strălucire și prospe
țime. Un asemenea eveniment de 
răscruce, deschizător de făgaș nou 
în istoria contemporană a țării, este 
Congresul al IX-lea al partidului, 
desfășurat in urmă cu 17 ani.

Sintetizînd cu remarcabilă forță 
semnificațiile marelui forum comu
nist din iulie 1965. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu afirma de la 
înalta tribună a congresului: „CEL 
DE-AL IX-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN VA RĂMINE ÎNSCRIS CU 
LITERE DE AUR ÎN ISTORIA 
ROMÂNIEI".

Adine îndreptățită a fost o ase
menea apreciere. Pentru că marele 
forum ai comuniștilor români din 
iulie' 1963. abofdind problematica 
construcției socialiste i'ntrro vizi
une unitară, cu mare forță de cu
prindere, intr-un spirit cu adevă
rat creator — caracteristic gindirii 
secretarului general al partidului — 
a făcut să pătrundă. în toate arti
culațiile vieții noastre politico- 
ideologice și social-economice, se
vele unui aer nou și proaspăt care 
a fertilizat și revigorat intreaga 
operă de edificare socialistă a tării. 
Pentru că congresul de acum 
17 ani a înarmat națiunea noastră 
socialistă cu o strategie de dezvol
tare de largă perspectivă, cu un 
vast și cutezător program de mun
că, menit să pună pe deplin in va
loare uriașul potențial creator al 
poporului, marile sale energii re
voluționare, program pe care con

gresele și conferințele naționale 
ale partidului din perioada ulteri
oară le-au amplificat necontenit, 
potrivit noilor trepte pe care na
țiunea le-a urcat in mersul său 
avintat spre piscurile civilizației 
socialiste și comuniste. Pentru că 
hotăririle cutezătoare și orientă
rile cu caracter programatic ale 
Congresului al IX-lea, ale congre
selor care au urmat, purtind pece
tea personalității proeminente a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
determinat mutații profunde și în
noitoare in baza tehnico-materială 
a societății noastre, în nivelul și 
calitatea forțelor de producție, ca, 
dealtfel, și în structura socială, în 
caracterul relațiilor de producție, 
asigurind necontenita consolidare 
a orinduirii noastre socialiste.

Intr-adevăr, uriașa însemnătate 
a Congresului al IX-lea se vădește 
in faptul că, sub arcul de timp ce 
unește clipa de atunci cu cea de 
astăzi, poporul român a străbătut 
perioada cea mai rodnică în împli
niri a multimilenarei sale existen
țe. înaintînd cu pași mari și repezi 
pe' călite prtog&suhîi' șr'ci'vilijiâț'ier'j/ 
in acest răstimp s-a declanșat, o 
vastă ofensivă a înnoirii și moder
nizării, a afirmării puternice, a fac
torilor calitativi, prin care s-a rar 
cordat economia noastră la pulsul 
viu al revoluției științifico-tehnice 
contemporane ; în acești ani s-a 
purtat, cu exemplară consecvență, 
o neîntreruptă bătălie pentru per
fecționarea structurilor social-po- 
litice, a organizării și cpnducerii 
societății, pentru continua, lărgire 
a cadrului instituționalizat de par
ticipare a oamenilor muncii la so
luționarea . problemelor , obștești, la 
conducerea vieții sociale ; o vastă 
muncă formativă a fost și este în
dreptată spre modelarea conștiinței 
socialiste, spre forjarea profilului 
omului nou, adine pătruns de drep

turile și îndatoririle sale, asumîn- 
du-și conștient marile răspunderi 
sociale ce-i revin ; o rodnică și 
neobosită activitate internațională, 
pusă cu pilduitoare consecvență in 
slujba intereselor fundamentale 
ale popoarelor, a apărării și pro
movării drepturilor lor legitime, 
i-a adus României o largă apre
ciere internațională, un loc de cin
ste in marea familie a .națiunilor 
lumii.

Sint succese cu atît mai merito
rii, cu cit in acest răstimp istoric 
scurt am fost confruntați și cu o 
seamă de dificultăți ; mari calami
tăți naturale ne-au lovit cu furie 
munca și realizările ; persistența 
unor mentalități anacronice, înapo
iate, a unor atitudini de neîncre
dere în forțele proprii au făcut ca 
intr-o serie de unități și ramuri 
economice rezultatele să nu fie ne 
potriva bazei tehnico-materiale 
existente ; adîncirea fenomenelor 
de criză pe plan mondial, resurec
ția unor politici protecționiste s-au 
repercutat uneori și asupra econo
miei românești. Poporul /nostru 
are insă satisfacția de a vedea câ 
toate aceste dificultăți nu l-au. pu/ 
tut opri din mersul său înainte, că 
sub conducerea partidului am 
adăugat mereu, an de an, noi și 
mari valori avuției naționale, fău
rind o economie modernă, armoni
oasă, dinamică. infrufnusețînd 
chipul patriei, sporind bunăstarea 
tuturor. Tot ceea ce a fost nădejde 
cu 17 ani în urmă a devenit în 
acești ani realitate vie, palpabilă. 
Dar să rememorăm.

Congresul al IX-lea a proclamat 
cu tărie cerința întăririi continue a 
partidului, a creșterii forței sale 
politico-organizatorice. ca o cheză
șie a obținerii unor noi și mărețe 
izbînzi în opera de edificare socia-
(Contînuare în pag. a IV-a)

• Cele mai mari suprafețe - între 70 și 
77 la sută din cele aflate în cultură - 
au fost strînse în județele Brăila, Dolj, 
Olt, Buzău, Teleorman și în sectorul 
agricol Ilfov.

• Recoltarea trebuie mult intensificată 
îndeosebi în județele Timiș, Arad, Că
lărași, Constanța, Tulcea și Ialomița.

• Hotărîtoare pentru accelerarea seceri
șului sînt organizarea temeinică a muncii 
formațiilor de combine și transport, con
centrarea operativă a mijloacelor meca
nice din unitățile care au încheiat 
recoltarea, în cele rămase în urmă.

• Pretutindeni, fiecare oră bună de lucru 
în lanuri să fie folosită din plin, din zori 
și pînă seara, inclusiv astăzi - duminică, 
pentru a se. strînge grabnic și fără 
pierderi întreaga producție de grîu.

STADIUL RECOLTĂRII GRIULUI IN SEARA ZILEI DE 16 IULIE
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(în județele notate cu o linie, pînă la data menționată
început recoltarea griului)
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Sub a patriei 
veșnică stea

Tot ce e, e de noi înălțat
( din dorința de-a fi, de-a-mplini. 

cu un ceas mai devreme, cu-o zi, 
evul nou de lumini încărcat.

Va veni, pe aripe de nea, 
pacea-n zbor și hulubi va roti. 
La urmași vom avea ce lăsa, 
iară ei vor avea ce slăvi.

Libertatea-i al vieții temei, 
ciștigată in mari bătălii. 
Ne unim sub culorile ei 
purpurii, aurii, azurii.

E chezașul luminii suprem 
cel mai brav din ai patriei fii. 
Totdeauna in frunte îl vrem. 
Totdeauna în juru-i vom fi.

Pe pămint noi avem ce zidi, 
viață-avem cărui steag a ne-o da. 
Sub a patriei veșnică stea
Noi am fost. Noi sintem. Noi vom fi.

Victor TULBURE
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26 SEPTEMBRIE 1980. Moment de cti
torire a unui nou laminor de țevi la Roman. 
Socotit printre puținele obiective de acest 
fel din lume, noul laminor de țevi de 20 
țoii va realiza material tubular pentru fo
rajul normal și de mare adincime, țevi 
speciale din oțeluri carbon, oțeluri aliate 
și inoxidabile pentru industria construc
toare de mașini și industria energetică — 
produse intens solicitate de economia 
națională.

Tn pagina a 111-a s Alte sugestive 
imagini ale unor mari obiective 
economice și sociale construite in 
anii de după Congresul al IX-lea 

al P.C.R.

Strălucit model de eroism și abnegație patriotică
Dacă nu știi de unde vii, te 

dumirești cu greu unde tre
buie să ajungi. Dacă nu-ți 
cunoști trecutul, anevoie iți 
descifrezi viitorul. De aceea 
îndemna Eminescu : „Vrei 
viitorul a-ți cunoaște, te în
dreptă spre trecut", de aceea 
socotea Bălcescu „istoria car
tea cea dinții a unei nații", 
de aceea corifeii Școlii arde
lene și mai demult cronicarii 
moldoveni și cei munteni au 
făcut din ea o armă de luptă 
pentru afirmarea originii co
mune a neamului nostru, a 
continuității neîntrerupte pe

Ion Dodu BALAN

aceste plaiuri, a unității sale 
și a salvgardării ființei națio
nale.

în spiritul tradițiilor știin
țifice, progresiste, militante 
și patriotice ale iluștrilor 
precursori, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a acordat 
studiului obiectiv al istoriei 
noastre naționale o atenție 
deosebită, aducînd o contri
buție inestimabilă la cunoaș-

terea și recucerirea trecutu
lui nostru glorios, de suferin
țe și lupte pentru indepen
dență națională, suveranitate 
și progres social. Cu argu
mente științifice de necon
testat, luminate de un fier
binte patriotism, el a afirmat 
cu tărie drepturile istorice ale 
poporului român pe plaiurile 
strămoșești, statornicia lui in 
spațiul dacic pentru că ,.in 
cele mai grele timpuri îna

intașii nu și-au părăsit pă- 
mintul unde s-au născut, ci, 
infrățindu-se cu el, cu munții 
și cimpiile, cu rîurile și codrii 
falnici, au rămas neclintîți 
pe aceste meleaguri apăriD- 
du-și ființa, dreptul Ia exis
tență liberă".

Secretarul general al parti
dului a resuscitat in conștiin
ța întregului popor sentimen
tul demnității naționale, mîn- 
dria patriotică, respectul pen
tru trecutul său glorios, drep
tul de a-și manifesta dragos-
(Continuare în pag. a V-a)

De la ridicarea sa la poziția 
verticală, omul ginditor a 
meditat asupra condiției uma
ne, asupra finalității sale de 
singură creatură rațională în 
univers. EI a acționat intens 
asupra planetei care îl trans
portă in spațiile siderale cu 
toată încrederea în forțele 
sale. Orice operă de construc
ție din istoria lumii își are 
drept .generator și desăvîrșitor 
al ei, omul. Despre virtuțile 
omului creator al noilor reali
tăți pe care nu le oferea na
tura primordială au scris cla
sicii literaturii și filozofiei.

înaltul umanism al politicii partidului
Alexandru BĂLĂCI

exal tind condiția umană, con- 
siderind că acțiunea, activita
tea continuă este singura 
demnitate oare ii poate dife
renția pe om de orice altă 
făptură, ea este singura ca
racteristică a prezenței omului 
în univers. Au existat desigur 
și epoci ale involuției rațio
nale in trecutul îndepărtat 
cind omul își putea îndrepta 
privirile . spre un cer al min- 
tuirii, dar orientarea uma

nistă'a Renașterii l-a scuturat 
de această cenușă a doctri
nelor contemplative, mișcă
rile iluministe și revoluționare 
i-au dăruit conștiința propriei 
valori și misiuni, proclamind 
egalitatea in drepturi și di
mensiunea valorii doar prin 
muncă și cunoaștere.

în anii revoluției noastre 
socialiste, evoluția condiției 
umane este determinată de 
convergența energiilor între

gului popor către c uriașă 
operă de construcție inspirată 
și condusă de partid, pentru 
popor, împreună cu poporul. 
Creatorul acestei mărețe opere 
nu poate fi decit un om mul
tilateral, cunoscător al datelor 
științei Și culturii.

în concepția partidului, a 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, socialismul 
este indisolubil legat de o cul
tură înaltă, de formarea unui 
om nou, cu un larg orizont 
științific. cu o temeinică
(Continuare în pag. a V-a)
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UNITATEA POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI 
certitudinea prezentului, certitudinea viitorului patriei 
Vibrante mărturii despre cea mai dinamică epocă din istoria României, despre devotamentul cu care întreaga națiune urmează 
și înfăptuiește politica partidului, patrioticele îndemnuri ale celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Spunem nu o dată : anii cutare au fost mai buni. Pă- 
mîntul țârii ne-a îndestulat cu mai multă recoltă. Livezile 
țării s-au plecat pînă la pămînt de rod. E o bucurie sănă
toasă în această constatare. In fond, bucuria de a-ți ști 
răsplătită munca, aspirația spre mai bine. Și tocmai pen
tru faptul că aspirația umană țintește necontenit mai sus, 
anii buni rămîn în urmă ca niște strălucitoare puncte de 
reper la care mereu și .mereu ne raportăm strădaniile, iz- 
bînzile, aspirațiile, viitorul. O sinteză a tuturor celor șap
tesprezece ani buni, cîți au trecut de la Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, nu este deloc ușor de 
făcut. Au fost croite atîtea drumuri inedite în istoria con
temporană a României socialiste I S-au desferecat imense 
energii, opera de construcție a patriei și a omului nou 
a fost regîndită îndrăzneț și original în datele ei funda
mentale. Și totuși, cum înfățișează oamenii țării această 
epocă tumultuoasă în înnoiri de esență ? La ce puncte de 
reper este raportat suișul neîntrerupt al patriei ?

Uniți ca ramurile aceluiași trunchi puternic
Ne adresăm tovarășului Ion finite pline față de cit rea-

Tănase, prim-secretar al co
mitetului de partid de pe plat
forma siderurgică a Galațiu- 
lui :

— Dacă ar fi să rezumați in 
cîteva cuvinte dimensiunile a- 
cestui răstimp de istorie, la ce 
v-ați opri mai intii ?

— M-am gindit nu o dată la 
acest lucru. Și de fiecare dată 
m-am oprit la imaginea unui 
popor unit în uriașul său e- 
fort, în idealul său suprem — 
idealul comunist. Unit precum 
ramurile viguroase ale unui 
stejar înălțate din unul și a- 
celași trunchi puternic. Cu
prinde această imagine, a u- 
nității de simțire și acțiune a 
poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realitatea structurală care dă 
semn distinct acestor ani. 
Argumente sînt nenumărate.

. — Vă ascultăm....
— îmbrățișați cu ■ privirea . 

cetatea de.foc a Galațiului, 
cea mai puternică';'.Vșțră.. .de;.',' 
metal a țărîÎ!'/Aiif;Pin 
inauguram intrarea în func
țiune a laminorului nr. 1 de 
tablă-groasă. Era debutul marii 
cetăți de oțel. Moment memo
rabil, la care am avut cinstea 
să fie alături de noi, ca de 
atîtea ori, tovarășul . Nioolae 
Ceaușescu. Era, repet, clipa de 
început. Clipă pregătită prin- 
tr-o muncă adeseori eroică, in 
care comuniștii au fost mereu 
exemple însuflețitoare. Cit de 
departe am avansat în cei a- 
proape 17 ani de atunci ? 
Acum, aici producem de două 
ori mai mult oțel și tot de 
două ori mai multe laminate

liza întreaga siderurgie româ
nească în anul 1965 ! Dincolo 
de cifre se află un uriaș efort 
de unire a energiilor umane, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru construcția 
acestui izvor vital de metal 
fierbinte. Dincolo de cifre — 
unitatea de voință și crez a 
unui întreg popor, care. își 
croiește destinul potrivit cu 
aspirațiile sale de progres, 
urmind cu nestrămutată în
credere partidul, pe secretarul 
său general.

Argumentele interlocutorului 
nostru sînt hrănite de solul 
unei realități trăite. Realitate 
trăită : România realizează
azi în numai 70 de zile ni
velul producției industriale
din 1965. Realitate trăită : 
industrializarea socialistă, ac
celerată, a creat puternice ra
muri industriale — unele ine
xistente la noi — a pus teme- 
liile marilor platforme, indus
triale în fiecare județ, creat 

, ptferplsgț^' pentru valorificarea 
Tâțîmiălâ;’eficientă a ’ resurse
lor energetice, de materii pri
me, de valorificare a potenția
lului tehnic și uman. (Numai 
între anii 1950—1980, ca re
flex firesc al industrializării, 
au fost create peste 5 mi
lioane noi locuri de muncă). 
Tot acest uriaș efort, canali
zat de partid cu clarviziune 
științifică, a avut și are în ve
dere ridicarea, necontenită a 
nivelului de trai, are în ve
dere omul șl satisfacerea ce
rințelor sale. Opțiunea indus
trializării era singura noastră 
șansă de a pune capăt, hotărît, 
înapoierii economice.

Afirmarea plenară 
a gîndirii

— După Congresul al IX-lea 
al partidului, declară reporte
rului, Dumitru Cîrstea. direc
tor adjunct științific al Cen
trului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică „Elec- 
troputere" din Craiova, știința 
a fost decretată forță de pro
ducție. A afirmat-o în repeta
te rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Asta a însemnat 
dezvoltarea bazei materiale a 
acestui domeniu de impor
tanță cardinală, adevărată lo
comotivă a progresului, dez
voltarea cercetării științifice 
fundamentale și aplicative, 
scurtarea drumului soluțiilor 
tehnologice descoperite spre 
producție. De cite ori a fost 
la noi — și a fost de multe ori 
— secretarul general al parti
dului a ținut mereu să ne rea
mintească aceste adevăruri. 
Ne-au impresionat și cu aces
te prilejuri spiritul de pătrun
dere realist, perseverența cu 
care analizează cele mai com-

a ideilor novatoare, 

creatoare
plexe probleme, urmărește în
lăturarea promptă a neajunsu
rilor. asigurînd cîmp larg de 
afirmare ideilor novatoare. Ne 
stimulează și ne implică pe 
fiecare acest climat de rea
lism politic, pătruns de grijă 
pentru resursele țării, pentru 
viitorul generațiilor care vor 
veni după noi. Realism politic 
generat de luarea în conside
rare a fenomenelor fundamen
tale ale lumii de azi, lume 
bîntuită de crize economice, 
în care pacea popoarelor este 
necontenit amenințată. Pentru 
noi, oamenii de știință, tova
rășul Nicolae Ceaușescu întru
chipează virtuțile cele mai a- 
lese ale personalității cu care 
se poate mîndri orice popOr. 
Prezența sa in fruntea parti
dului Și statului nostru, ener
gia cu care își consacră eior- 
turile pentru prosperitatea ți 
rii reprezintă garanția progre
sului multilateral al operei de 
edificare socialistă.

Cu profundă încredere în partid, 
în secretarul său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Spre o nouă înflorire a satului romanesc 
prin noua revoluție agrară

Iată ce înfățișare dă argu
mentelor unității noastre, în 
acest răstimp de istorie, tova
rășa Ștefania Ionescu, Erou al 
Muncii Socialiste, președinta 
cooperativei agricole de pro
ducție din Putineiu, județul 
Teleorman. O întîlnim la ca
pătul unui lan de grîu. Cîntă- 
rea din ochi cîteva boabe pli
ne din noua recoltă. Notăm 
remarca rostită cu bucurie :

— Ne apropiem de sfîrșitul 
secerișului. Recolta se arată 
bună. Depășim planul. Cu alte 
cuvinte, sintem pc drumul cel 
bun al noii revoluții agrare 
din România.

— Cum a fost acest drum, 
aici, în cîmpia Teleormanului ?

— A fost ? se miră Ștefania 
Ionescu. Este ! Așa e corect 
spus. Pentru că ne aflăm în 
șirul unor bătălii despre care 
nu putem spune că le-am în
cheiat. Bătălii la care ne 
cheamă mereu și mereu parti
dul nostru. Plinea tării se face 
cu multă muncă, meseria de 
țăran devine din ce în ce mai 
complexă cu cit vrem să spo
rim belșugul lanurilor. A ros
tit acest adevăr, nu o dată, se
cretarul general al partidului. 
L-a rostit și aici, la' Putineiu, 
în primăvara anului trecut, 
cind a fost în mijlocul nostru, 
să vadă cum muncim, cum 
trăim, să ne îmbărbăteze în 
confruntarea cu greul. Iar 
pentru că acum e vară si se 
împlinesc 17 ani de la Con
gresul al IX-lea, care s-a ținut 
tocmai la vremea secerișului, o 
privire peste ceea ce am durat 
ne dă noi puteri să purtăm 
mai departe bătălia cu orice 
fel de obstacole, să ridicăm

necontenit nivelul agriculturii 
noastre. în 1965 realizam 1 700 
kg de grîu la hectar. 1 500 kg 
de porumb, 1 000 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată, iar 
valoarea normei zilnice abia 
depășea 6 lei. Azi am ajuns Ia 
4 800 kg de grîu la hectar. 8 500 
kg de porumb. 4 300 litri de 
lapte de la fiecare vacă fura
jată, iar valoarea normei zil
nice a trecut de 70 de lei. Am 
realizat acest salt nu doar cu 
cîntecul pe buze. ci. înainte de 
toate, prin muncă, prin dăruire 
și voința de a face din hărni
cie virtutea fiecărui coopera
tor, Iată ce mă îndreptățește 
să spun că ne aflăm pe drumul 
cel bun al noii revoluții agra
re din România.

Pe acest drum bun, al nos
tru, de care vorbește cu mîn- 
drie președinta din Putineiu, 
s-a așezat temeinic în ultimii 
17 ani agricultura românească. 
Agricultură ce are la temelia 
ei concepția științifică a parti
dului nostru privind însemnă
tatea acestei ramuri de bază a 
economiei. Are la temelie 
munca făuritorului de pîine, a 
țăranului. Omul care prin pu
terea minții și a brațelor lui a 
sporit de trei ori și jumătate, 
în ultimele trei decenii, pro
ducția agricolă a țării. Bene
ficiarul direct al acestei stră
danii — din 1965 și pînă in 
prezent satele noastre s-au în
noit cu alte 655 000 locuințe. E 
normal și firesc deci ca acest 
drum bun, de muncă tenace și 
încredere în năzuința de mai 
bine, drum croit de Partidul 
Comunist Român, țărănimea 
să-l urmeze unită, fără șo
văire.

în fruntea țării
Avem în fruntea țării Un om care ne-avîntă 
un comunist viteaz, 
tovarăț de nădejde pe-un drum mereu'nainte 
Ia bine ți necaz.

| Un om născut anume Un om ce-nscrie-n cartea 
| sub faldul tricolor
i ce îți împarte soarta
| cu-ntregul lui popor.

I
JU.__________

pe-un drum mereu in sus,

ți fără de apus.

Din adincul inimii
Ceauțescul PatriaI Partidul! 
Din adincul inimii fierbinți 
sună-n patru zări nestăvilitul 
glas al marii noastre năzuinți. 
In lumina care nu apune, 
sub un steag ce-a biruit 

furtuni, 
glasu-i vestitor de vremuri 

bune 
pe pămîntul dacilor străbuni.

Și in freamăt auriu de spice, 
ți in murmur proaspăt de izvor 
e rostit de un popor ferice 
ce-ți clădețte-un falnic viitor

Conștiința de stăpîn, răspunderea 
de producător și beneficiar

Poate avea o simplă exis
tentă individuală valoarea de 
generalizare pentru destinul 
colectiv al unei întregi clase 
sociale 1 Cele ce urmează ple
dează pentru un răspuns afir
mativ. Andrei Potra intra în 
rîndurile clasei muncitoare e- 
xact in urmă cu șaptesprezece 
ani, ca operator la Flotația 
centrală din Baia Sprie. jude
țul Maramureș. Odată cu zeci 
de mii de tineri muncitori de 
pe întreg cuprinsul țării. Mun
cește și învață, urcă mereu 
treptele măiestriei profesiona
le. Pentru meritele sale in 
producție, pentru gindirea în

drăzneață și. comportarea e- 
xemplară, comuniștii îl aleg 
secretarul comitetului de 
partid al Rotației, unitate de
venită etalon in prepararea 
minereurilor neferoase. Odată 
cu 1982, Andrei Potra și-a în
ceput al doilea mandat ca 
membru în Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii, ală
turi de cei mai destoinici re
prezentanți ai clasei munci
toare.

O existentă particulară, sin
gulară? Nicidecum. Sînt cu
prinse aici datele esențiale ale 
unul destin colectiv — destinul 
clasei muncitoare de azi din

veciei, pe deplin, 
cu litere de aur, 
al patriei destin.

MARKI Zoltân
(versiune românească de Victor TULBURE)

ale cărui porți străluminate 
de pe-acum în față se deschid 
sub ecoul glasurilor toate: 
Ceaușescu I Patrie I Partid I

Franz LIEBHARD

România. Care sînt, așadar, 
pentru muncitorul comunist 
Andrei Potra temeiurile uni
tății întregului popor, ale ade
ziunii acestuia la politica 
partidului, Ia ideile-forță ale 
secretarului general ?

— Temeiurile mele ? Eu nu
tresc convingerea că sînt ale 
tuturor constructorilor socia
lismului din patria noastră. 
Pentru că epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea al parti
dului a conferit omului mun
cii adevărata sa demnitate. 
Cum vedem noi, muncitorii, 
această etapă din istoria țării? 
Ca un răstimp în care parti
dul. tovarășul Ceaușescu per
sonal au acționat pentru a 
dezvolta la fiecare dintre noi 
conștiința de stăpîn. Si, în 
egală măsură, pentru a întări 
răspunderea de producători și 
beneficiari. Nu există compar
timent al vieții materiale sau 
spirituale în care conștiința 
înaintată, răspunderea munci
torească să nu se afirme din 
plin. în climatul de democra
ție muncitorească, al perfecțio
nării mecanismelor economice. 
Niciodată ca în acești ani 
cuvîntul muncitorului nu a 
fost atît de atent ascultat, nu

a avut atîta putere. Ca dealt
fel și cuvîntul țăranului, al 
oricărui om al muncii.

— Desigur, nu vă lipsesc 
exemplele în această direcție...

— Concret : la o plenară a 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii am pledat, potri
vit mandatului încredințat de 
tovarășii mei de muncă, pen
tru valorificarea superioară a 
materiilor prime miniere. Re
zultatul : experiența colectivu
lui nostru în această direcție 
este aplicată acum șl în alte 
colective din țară. Chiar în a- 
ceste zile, la inițiativa organi
zației noastre de partid, au 
plecat, pentru o perioadă de 
șase luni, cîteva echipe de la 
noi la Rotațiile de la Moldova 
Nouă, Căliman, Baia Borșa 
pentru a ajuta la per
fecționarea procesului de 
preparare a minereurilor. 
Dincolo de satisfacția de a 
ști că rostirea și fapta ta, de 
producător, proprietar și be
neficiar în România de azi au 
putere, eu socotesc climatul 
larg democratic, instaurat cu 
deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, drept 
unul din factorii de bază ai 
unității noastre.

— Unde, după cum 6e vede, 
au din plin șansa afirmării în 
profesie.

— Mai mult chiar. Ca peste 
tot in patria noastră, au șansa 
de a trăi o epocă a egalității 
reale. Mii. zeci de mii de tineri 
au șansa de a lucra azi în in
dustria „de acasă", de a se bu
cura de condiții de muncă și 
de viață egale, fără deosebire 
de naționalitate, de a-și pune 
în valoare aptitudinile în cli
matul muncii înfrățite. Este 
și firesc, deoarece, așa cum

Construim

afirma tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, indiferent care ar fi 
limba noastră maternă, noi ne 
înțelegem perfect în limba 
muncii pentru patria comună 
— România socialistă. Apare 
astfel de înțeles, pentru noi, 
de ce urmăm, uniți, partidul, 
politica sa, care garantează e- 
galitatea tuturor fiilor patriei, 
de ce sîntem uniți in strădanii
le pentru înflorirea României, 
uniți în destinul comunist al 
tării.

o societate
a demnității umane

0 epocă a egalității reale, o epocă 
a muncii înfrățite

— Sîntem o generație a 
transformărilor revoluționare 
— obișnuiește să spună, dese
ori, inginera Czeczăn Rozălia. 
Și depune mărturie cu exis
tenta sa. încă de pe băncile 
școlii generale era atrasă de 
fascinanta lume a energeticii, 
în zilele in care își susținea 
lucrarea de diplomă la facul
tatea din Cluj-Napoca, la 
Sfîntu Gheorghe se construia 
întreprinderea de aparataje și 
motoare electrice. Va veni la 
această nouă fabrică din jude
țul Covasna cu ritmuri de 
dezvoltare dintre cele mai ri
dicate — urmare firească a 
noii strategii a dezvoltării 
afirmate cu putere după Con

gresul al IX-lea al partidului. 
Muncește cot la cot cu monto- 
rii — români și maghiari — 
iar nenumăratele greutăți trep
tat învinse sînt azi niște „a- 
mintiri frumoase".

— Frumoase; pentru că omul 
nou, animat de spirit revolu
ționar, s-a dovedit mai pu
ternic, ne spune inginera, care 
acum este șefa atelierului de 
bobinaj al fabricii de motoare 
electrice din cadrul întreprin
derii amintite. Mulți dintre cei 
cu care lucrez umăr la umăr 
— români și maghiari — sînt 
de prin părțile Covasneî. S-au 
calificat aici ori au revenit de 
prin alte județe, la industria 
„de acasă".

Bulevardul „Victoria" din 
Alba Iulia. Aici o aflăm la da
torie pe Maria Pop, muncitor 
zidar la întreprinderea jude
țeană de construcții și montaje 
Alba. Maria Pop îmbrăți
șează de mai multe ori pe zi. 
cu privirea, orașul nou care 
s-a înălțat și cu brațele sale. 
Orașul nou — așa-i spune ea 
cartierului Platoul Romanilor, 
cu peste 30 000 de locuitori 
(cartier cit Alba Iulia din anul 
1970...). împreună cu soțul ei, 
Alexandru, zidar și el. Maria 
Pop a construit mai înainte 
case pentru minerii din Lu- 

. peni. Aici, la Alba Iulia.. s-a 
întimplat să-și . zidească și 
propriul apartament din blocul 
C.V. 280. Una din cele 2 596 396 
locuințe construite în Româ
nia în răstimpul dintre anii 
1965—1981. A trăit și familia 
ei bucuria de a se muta în casă 
nouă. O bucurie pe care au în
cercat-o. în această etapă de 
istorie, 70 la sută dintre cetă
țenii României socialiste. Iată 
pentru ce temeliile unității 
poporului, Maria Pop le desci
frează în propriile temelii de 
viață nouă :

— Ne Unește sentimentul că 
sîntem constructorii propriei 
noastre vieți, o viață de dem
nitate și împliniri, spune sim
plu Maria Pop.

La cîteva sute de kilometri 
de locul ei de muncă, o plan

șetă. Locul de muncă al arhi
tectei Maria Dragotă din Tîrgu 
Mureș. Pe planșetă — viitorul- 
Adică „Piața centrală" a nou
lui cartier „T. 4".

— Am doar 10 ani de la ab
solvirea institutului de arhi
tectură — ne spune interlocu
toarea — și, iată, s-au adunat 
la activ peste 60 de proiecte.

— O asemenea activitate te 
conduce implicit la anume a- 
devăruri de viață.

— înțeleg, vreți să știți care 
sînt adevărurile mele. Mai 
presus de orice aș pune con
vingerea că partidul nostru 
dovedește o grijă statornică 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață ale celor ce mun
cesc, Să nu uităm că în pri
vința ritmului de construcție 
a locuințelor ne situăm printre 
primele țări din lume. In al 
doilea rînd, se cuvine spus că 
n-a existat machetă a viitoare
lor înfățișări urbane ori rurale 
care să nu fi fost analizată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu arhitectii și alți 
specialiști, cu beneficiarii di- 
recți. pentru a afla soluțiile 
constructive cele mai realiste. 
Ce-și poate dori mai mult un 
orn care „scrie viitorul la plan
șetă" decît șă urmeze neabă
tut această politică a partidu
lui — politica grijii fată de 
om, politica propriei noastre 
vocații de a construi ?

— E bine știut, ne spune 
general-locotenent Petre Coii- 
stantinescu, directorul general 
al intreprinderii „Metroul", că 
principalele obiective indus
triale, social-culturale, așezări 
urbane și rurale, precum și 
numeroase produse de perfor
manță din ultimii 17 ani s-au 
ivit pe harta înfăptuirilor 
noastre la inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Me
troul este linul dintre acestea. 
De soarta lui ș-a interesat cu 
o exemplară grijă și perseve
rență, de la proiect și pină la 
soluțiile tehnico-constructive. 
A străbătut nu o dată tune- 
lele, a fost prezent, lingă noi, 
în momentele mai dificile — 
și cite obstacole n-a ridicat și 
nu ridică zi de zi această uni
că construcție ? — a stăruit ca 
mersul lucrărilor să fie din ce 
în ce mai alert, din nemăsura
ta sa grijă pentru asigurarea 
unor condiții de transport în 
comun civilizate, ieftine și ra
pide.

— Ce idei de bază ați reți
nut din repetatele întîlniri ale 
conducătorului partidului și 
statului nostru cu cei care dau 
viață acestui cutezător pro
iect ?

— Lucrul esențial, după 
mine, a fost insuflarea încre
derii că sîntem capabili să ne 
angajăm în această lucrare și 
s-o ducem la bun sfîrșit. în al 
doilea rînd, am învățat să nu 
ne lăsăm copleșiți de greu
tăți, să punem în valoare în
tregul nostru potențial de in
teligență, muncă și tehnică 
pentru a atinge obiectivul pe 
care ni l-am asumat, care ne-a 
fost încredințat. Și, în al trei
lea rind, ne-a învățat să nu 
uităm niciodată pentru cine 
construim. Pornind de la acest 
respect pentru omul orînduirii 
noastre, care merită din plin 
să-i închinăm această realiza
re, ne-am străduit să zidim 
trainic și frumos, să ne înca
drăm în termenele asumate și 
chiar să te și depășim. Un ar
gument : la Congresul al 
XII-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că, pînă in 1985, urmează să 
avem 35 de kilometri de linii 
de metrou în funcțiune. Sînt 
bucuros și mindru să o spun, 
în acest moment de bilanț, că 
există toate perspectivele să 
depășim, pînă în 1985, cifra de 
40 de kilometri de linii în 
funcțiune. Partidul nostru și-a 
ținut întotdeauna cuvîntul, el 
este un partid al faptelor.

Adevărat spus : un partid al 
faptelor pentru țară, pentru 
oameni. în această ordine de 
idei, dintre nenumăratele răs
punsuri primite la ancheta 
noastră, iată și cuvîntul sim
plu, rostit din adincul inimii, 
de o gospodină — Valeria Ke- 
Iemen din Satu Mare (blocul 
2, ap. 4, cartierul Carpați) : 
„Eu o să vă împărtășesc un 
motiv personal. Nu mă îndo
iesc că sînt destui oameni în 
țara noastră care au și ei ase
menea motive personale. Vă 
amintiți de inundațiile din 
1970 ? Noi am fost atunci greu 
loviți, dar țara întreagă a fost 
cu noi. Ca o singură familie 
strîns unită în jurul partidului. 
Cu lacrimi de bucurie în ochi 
l-am primit in casă nouă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mi-am dat seama de nenumă
rate ori că, în România de azi, 
omul nu este lăsat de izbeliște 
la necaz, că omenia — floare 
rară prin alte părți — înflo
rește frumos pentru toți fiii 
patriei".

Alăturăm acestui gînd pornit 
din inimă gîndul la fel de 
simplu și direct al muncitoru
lui cazangiu Nicolae Ispas, de 
la Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca :

— în cei 17 ani cîți au tre
cut de la Congresul al IX-lea, 
fiecare dintre noi a văzut că 
secretarul general al partidu

lui s-a aflat mereu printre cei 
ce muncesc. Cabinetul său de 
lucru este țara intreagă, cu 
uzinele, ogoarele și labora
toarele ei, cu minunății săi 
oameni. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ținut și ține un 
neintrerupt dialog cu noi, cei 
ce muncim, e preocupat de 
munca și viața noastră. în a- 
semenea întîlniri se poate 
spune că am discutat și dis
cutăm împreună și problemele 
mari ale țării, dar și proble
mele fiecăruia dintre noi. Și 
nu de puține ori ne punem în
trebarea : cum de reușește 
să-și facă timp pentru toate, 
pentru a veni atît de des lin
gă noi, la strung ori in lanul 
de grîu, să vadă cum merg 
treburile, ce mai e de făcut ? 
Mai e nevoie să adaug că de 
cite ori ne apucăm de un nou 
proiect, de o nouă lucrare sîn
tem mereu cu gindul la ce va 
spune secretarul general al 
partidului, dacă ceea ce facem 
va fi intr-adevăr pe măsura 
exigențelor sate. De la tova
rășul Nicolae Ceaușescu învă
țăm necontenit. Modelul său 
de muncă și de viață ne în
deamnă zi de zi să-l urmăm 
neabătut, să slujim cu nemăr
ginit devotament partidul și 
țara, așa cum slujește el parti
dul și țara, cu fiecare fibră a 
ființei sale.

Dumitru Dumitru, secretarul 
comitetului de partid al Com
binatului metalurgic din Tul- 
cea, este unul din nenumărațil 
comuniști care au avut prilejul 
să-1 cunoască, la locul lor de 
muncă, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în același timp, el 
este unul din milioanele de 
comuniști, de ostași ai partidu
lui care au fost mereu în pri
mele rînduri ale luptei pen
tru înfăptuirile ce au priyC 
contur după Congresul al' 
IX-lea. Să-i dăm cuvîntul în 
încheierea acestei suite de 
grăitoare mărturii :

— A trecut puțin timp de la 
ultima plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, care a proiectat 
în linii sigure, cu previziune 
științifică, viitorul luminos al 
patriei noastre. Iar în prezent 
ne aflăm la clipa de bilanț a 
istoricului drum parcurs de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, în acești 17 ani de 
mărețe împliniri. Avem în 
față un eveniment de mare 
însemnătate pentru viața poli
tică a țării — Conferința Na
țională a partidului. Avem 
certitudinea că se vor prefigu
ra noi obiective ale construc
ției socialiste, care vor dinami
za. pe mai departe, dezvol
tarea orînduirii noastre.

Și sînt pe deplin convins că, 
prin munca unită de idealul 
comunist, te vom realiza 
neabătut. Așa cum am reali
zat tot ceea ce ne-am propus 
pînă acum. Fiindcă, expresie 
a unității indestructibile făuri
te și consolidate în „Epoca 
Ceaușescu", pentru fiecare co
munist. pentru fiecare cetă
țean al patriei noastre nu e- 
xistă imperativ mai înalt decît 
acela de a acționa cu dăruire 
și devotament, în spirit revo
luționar, fiecare la locul său 
de muncă, pentru ca ideile cu
tezătoare ale partidului să de
vină realitate palpabilă. în
flăcărați de strălucitul exem
plu de muncă și de viață 
al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însuflețiți de ine
puizabila sa energie revoluțio
nară consacrată progresului 
necontenit al țării, acționăm 
fără preget, în deplină unitate 
de voință și acțiune, cu depli
nă încredere în viitorul comu
nist al patriei.

Iile TANASACHE
tu sprijinul corespondenților 
„Sclnteii"
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Cu fiecare an, cu fiecare cincinal, poporul nostru a așezat 
la loc de cinste in bilanțurile muncii noile construcții durate 
prin hărnicia și priceperea sa și în folosul dezvoltării țării, 
creșterii avuției naționale și al propriei sale bunăstări: com
binate, fabrici și uzine moderne, obiective agricole, cartiere de 
locuințe și școli, așezăminte de ocrotire a sănătății și de cul
tură — ctitorii ale progresului și civilizației socialiste.

Dacă privim astăzi harta României, ne dăm cu toții seama 
că obiectivele de cea mai mare importanță pentru progresul 
economico-social al țării au fost construite din anul 1965 
încoace, de cind destinele patriei și ale poporului nostru se 
leagă indisolubil de numele și personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Noile construcții prezente astăzi pretutin
deni, în toate județele țării, ilustrează rodnicia grandioaselor 
planuri trasate cu cutezanță revoluționară de strălucitul con
ducător al acestei opere de mari proporții.

Prezentăm, în pagina de față, citeva din aceste importante 
ctitorii socialiste.

19 DECEMBRIE 1979, O imagine cu valoare de document : momentul 
inaugurării oficiale a primului tronson al metroului bucureștean. Metroul - 
una dintre premierele de prestigiu ale științei și tehnicii românești — reflectă

preocuparea constantă a secretarului general al partidului pentru înfăptuirea 
amplului program de dezvoltare edilitară a Capitalei și a celorlalte localități 
ale patriei.

9 IULIE 1973. T o v a r ă ș u I 
Nicolae Ceaușescu a analizat la 
fața locului, împreună cu factori 
de răspundere și specialiști, pro
blemele amplasării și realizării 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. Această măreață con
strucție, aflată acum în stadiu 
de finalizare, va rămîne înscrisă 
la loc de frunte în cronica celor 
17 oni care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

20 DECEMBRIE 1973. Un eveniment de cea mai mare în
semnătate în istoria culturii noastre : într-un cadru solemn, 
secretarul general al partidului inaugurează noul edificiu al 
Teatrului Național din București — expresie concludentă a pre
țuirii acordate de partidul și statul nostru artei, dezvoltării 
bazei materiale a culturii.

® In ultimele trei cincinale s-au investit PESTE 1 800 
MILIARDE LEI, volumul total al investițiilor realizate in 
1980 fiind DE APROAPE TREI ORI MAI MARE față de 1970.

® în perioada 1966—1980 au intrat în funcțiune în 
economia națională CIRCA 7 000 capacități principale de 
producție.

© Economia națională dispune astăzi de PESTE 2 100 
MILIARDE LEI FONDURI FIXE, din care peste 80 la sută 
au fost realizate după anul 1965 ; comparativ cu anul 
1950, volumul fondurilor fixe .este de 9 ORI MAI MARE.

© Față, de anul 1938, industria românească a produs 
în 1965 de aproape 10 ori mai mult, iar în 1980 de 48 DE 
ORI mai mult.

® Industria a participat in anul 1980 cu circa 60 LA 
SUTĂ la crearea venitului național, față de 48,9 la sută 
în 1965.

® Agricultura țării dispunea la începutul anului 1982 
de circa 155 000 tractoare, 45 000 combine autopropulsa
te pentru recoltarea cerealelor, precum și de o suprafață 
amenajată pentru irigații ce depășește 2 300 000 hectare.

® In perioada 1965-1980, investițiile pentru dezvol
tarea capacităților de cercetare științifică au crescut de 
15 ORI.

© Produsul social și venitul național au fost în anul 
1980 de 3,5 ORI mai mari decît în 1965 și de 15 ORI mai 
mari decît în 1950.

® Datorită politicii de industrializare, pe baza căreia 
s-au dezvoltat toate celelalte ramuri ale economiei națio
nale, în perioada 1950—1980 s-au creat PESTE 5 MILI
OANE noi locuri de muncă, din care 3,1 MILIOANE în 
anii 1966-1980.

© In perioada 1965—1981 s-au construit 2 596 396 
locuințe ; în prezent 70 LA SUTĂ din populația României 
locuiește în case noi.

16 SEPTEMBRIE 1976. In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de con
strucție a Combinatului siderurgic Călărași — obiectiv de o 
deosebită importanță economică și socială pentru dezvoltarea 
României, in ziua de 18 noiembrie 1979, în ajunul deschiderii 
lucrărilor celui de-al Xll-lea Congres al partidului, a fost ela
borată aici prima șarjă de oțel, lată imaginea de azi a celei 
mai tinere „cetăți de foc" a țării.

j „Dezvoltarea puternică a industriei socialiste, am- 
! plasarea forțelor de producție și progresul industriei în 
| toate județele au constituit și constituie factorul esențial
V al victoriei socialismului, al trecerii la făurirea socie-
V lății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre 
| comunism. Tocmai pe baza dezvoltării puternice a for- 
ț țelor de producție, a industriei, am putut asigura în- 
j făptuirea revoluției agrare, trecerea agriculturii pe 
ț calea socialismului... Viața demonstrează cu putere că 
j numai dezvoltarea forțelor de producție asigură con- 
’ dițiile necesare pentru ridicarea nivelului de trai al 
î poporului, pentru progresul științei, învățămîntului, cul- 
i tuni, pentru un grad superior de civilizație al întregii 
[ societăți; numai pe această bază se asigură întărirea 
j forței materiale și spirituale a patriei, independența 
) și. suveranitatea ei“.
J NICOLAE CEAUȘESCU

(Din expunerea Ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982)
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Mireasma ierbii dăinuiește-n piatră 
Și foșnetul de codri în pridvor, 
Luceferi tineri strălucesc pe vatră 
Și stîlpii țării sînt ciopliți din dor.

Sînt lucruri și priveliști pentru care 
Fîntîna de lumină din priviri 
Nu pare îndeajuns de-ncăpătoare 
S-adune rodul marilor iubiri.

Ferestrele pornesc din geana mării 
Pînă-n tavanul cerului măreț 
Și tot ce-avem între pereții zării 
Sînt lucruri și priveliști fără.prăți

COMUNISTA
Vatra nemuririi

Un meșter legendar

Nimic din româneasca rînduială 
N-ai fi putut cunoaște fără ei 
Și dacă-i știi zidiți sub tencuială 
Toți mugurii din tine au temei.

Nimic nu se înalță fără trudă, 
Nimic nu e rostit fără cuvînt, 
Și dacă ai părinți sub iarba crudă 
Nu poți să vremuiești cu viața-n vini

Nimic nu-i dobîndit fără sudoare 
Sub tencuiala unui cer curat
Și dacă podul palmelor te doare, 
înseamnă că trăiești cu-adevârat

Acolo jos, in vatra nemuririi,
Și-au scris pe grîu strămoșii primul gînd 
Și dacă urci prin sevele iubirii 
Ascultă-le povestea, rînd pe rînd

Pe temelii străvechi de libertate 
Am ctitorit un vis încăpător 
Și-n casa țării, meșter peste toate, 
Partidul ne înalță-n viitor.

El știe să-și asculte țara-ntreagă, 
Să-i fie fiu și sprijin și îndemn 
Și prin lumina gîndului se leagă 
De tot ce-nseamnă a trăi mai demn

Și tot ce vrei mai drept să ți se-ntimple 
Iși va petrece soarele-n copii, 
Dacă zăpada-ți strînsă lingă timple 
Hrănește griul păcii din cimpii.

Această țară cu pereți albaștri 
Nu-i bun de-a gata și nici sin de supt 
Și dacă-i stă lumina-ntre pilaștri 
Sînt temelii de lacrimi dedesupt.

Cărunt e azi de-o grijă necuprinsă, 
Dar nimeni nu-i mai tinăr decit el — 
Profund s-au contopit sub timpla-i ninsă 
O țară, o idee, un drapel,

Cu simplitatea gestului prin care 
Se-adună soare-n florile de măr 
El știe să citeascâ-n fiecare 
Și pentru toți să poarte adevăr

Măsură tuturor și pentru toate 
Și braț și frunte patriei de fii, 
El ne-a-nvățat ce-nseamnă libertate 
Și ce înseamnă comunist să fii.

Nimic nu poate fi la îndeminâ 
Fără nesomnul unei simple miini 
Și dacă vrei legenda să-ți rămină 
Imbracă-te-n sudoarea dintre pîini

Precum într*o lumină fără pată 
Ne-am contopit in cugetul său treaz 
Ca să-l numim prin țara întrupată :
Cel Bun, Cel Drept, Cel Demn ți Cel Viteaz,

El a-nnoit istoria prin nume 
Și-un orizont mai larg ne-a dăruit 
Și pentru gindul păcii peste lume. 
Poporul său, prin el e prețuit.

COL UMNA

Această ctitorie românească 
De visuri și de pace și de flori 
S-a-nvrednicit să fie și să crească 
Prin neodihna celor muncitori,

Avînd mereu pe schele drept dovadă 
Un meșter legendar numit Partid 
Cei drepți la gînd pot limpede să vadă 
Că-i stă-n picioare fiecare zid

SECERIȘUL GRIULUI

O țară, o idee, 
un drapel

De cînd se află-n piscul omeniei - 
Cu omenie cîrmuind prin ani - 
Toți fiii din cuprinsul României 
Sînt ctitori de lumină, suverani.

George ȚĂRNEA

Ampla concentrare de forțe la recoltarea griului pe terenurile cooperativei 
agricole Cuza Vodă, județul Călărași

Foto : I. Prisneanu

pe un front cit mul lurg, tu viteze zilnite sporite I
MEHEDINȚI: Oamenii care prețuiesc

recolta lucrează fără răgaz
în majoritatea unităților agricole 

din zona de cîmpie a județului Me
hedinți recoltarea griului s-a în
cheiat. Cea mai mare parte din com
bine au fost concentrate în zonele 
din centrul și nordul județului. în- 
trucît timp de aproape o săptămînă, 
din cauza ploilor, nu s-a putut lucra, 
în aceste zone mai este de execu
tat un volum destul de mare de lu
crări. începind din după-amiaza zi
lei de vineri, 16 iulie, recoltarea 
griului a fost reluată din plin.

Ieri, sîmbătă, în unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Broșteni 
secerișul era în toi. Ne oprim pe te
renurile cooperativei agricole din 
Căzănești, unde era o mare concen
trare de forțe mecanice și umane. 
„Din cele 480 hectare, am strîns re
colta de pe 165. hectare — ne spune 
Ion Popescu, președintele cooperati
vei. Mecanizatorii descarcă griul din 
mers- in mijloacele de transport, ast- 

i fel că tot ce strîngem într-o zi, pînă
i seara ajunge la locul de depozitare",
ț Pe . unele sole, vintul a culcat griul,
1 ceea ce impune o mare grijă la re-
’ coltare, pentru a nu se înregistra
ț pierderi prin scuturare. Inginerul-șef

al unității, Victor Gogan. împreună 
- cu mecanicii verifică din timp în 

timp reglajul combinelor. Atelierul 
mobil, cu piesele de schimb nece
sare, se află la diferite puncte de 
lucru. Orice defecțiune tehnică este 
remediată. operativ. „Cu toate că so- 

. Iul este umed și combinele înain
tează mai' greu în lanuri, eu reu
șesc să string, în medie pe zi, re-

colta de pe 8—9 hectare — ne spune 
combinerul Paul Lungu. La ivirea 
zorilor sîntem în lanuri și lucrăm 
pînă se lasă întunericul". Cît mun
cesc combinerii ? Atît cît este ne
voie : 15—16 ore pe zi. Și în aceste 
condiții, aici, la C.A.P. Căzănești, 
unitate situată în zona colinară, unii 
combiner! recoltează cite 45—50 tone 
griu intr-o zi. Mecanizatorii Costică 
Enculescu, Nicolae Năstase, Gheor- 
gbe Amzâ și alții, care conduc cele 
opt combine, string zilnic recolta de 
pe cite 69—72 ha.

în fermele I.A.S. Corcova, unde 
lucrează din plin 15 combine, ziua 
de muncă se măsoară acum în to
nele de grîu strinse din lanuri. „Cum 
recolta e'sțe bună — ne spune ingine
rul Constantin Potînc, directorul în
treprinderii — nu vrem să pierdem 
nici uri bob de grîu. De aceea, ne-ain 
mutât cu toții-n cimp, fiecare cu răs
punderi bine stabilite. Mai avem de 
strîns recolta de pe numai 162 hec
tare. Pentru noi aceasta înseamnă 
două zile bune de lucru în cîmp".

Și în. cooperativele agricole Iloyăț, 
Sovarna, Florești,' fepreova, Jiroy și 
Crainici, ritmul muncii este mereu 
mai ridicat. Oamenii âu înțeles că 
este nevoie să depună eforturi ma
xime pentru a recupera întîrzierile 
la seceriș. Ca dovadă, numai în 
cursul zilei de sîmbătă, griul a fost 
strîns, în acest consiliu agroindus
trial, de pe mai bine de 460 hă.

Vlrgiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii

VASLUI: Deși timpul este instabil,
mecanizatorii și cooperatorii 

nu cunosc odihna
Datorită ploilor din această perioa

dă,. în județul Vașlui au fost luate 
măsuri speciale menite să asigure 
strîngerea rapidă și fără pierderi a 
recoltei de griu. Mecanizatorii, coo
peratorii, specialiștii se află perma
nent la marginea lanurilor, spre a 
folosi din plin fiecare „fereastră" 
bună de llicrii. Nu am văzut nici
odată, ca în această vară, atita grijă 
și responsabilitate pentru soarta re
coltei. „Altfel nu putem învinge 
greutățile pricinuite de vreme — ne 
spune tovarășul Gheorghe Dima, 
președintele consiliului agroindus
trial Bîrlad.' Nu numai că am pre
gătit foarte bine actuala campanie, 
da't- întreaga suflare a satelor parti
cipă la strîngerea griului de pe cele 
peste 9 000 hectare. Vremea este in
stabilă, dar buna organizare, dărui
rea și tenacitatea oamenilor noștri 

, înving greutățile. Ca urmare, în nu- 
ț mai cîteva zile am recoltat griul
' de pe 1 250 hectare, iar astăzi, fiind

o zi plină cu soare, am atins aproape 
ritmul' de lucru planificat".

Aceste, cuvinte le-am notat după 
Un raid întreprins împreună prin mai 
multe unități agricole ale consiliului. 
Și se poate afirma că ele au o acope
rire în fapte. La C.A.P. Perieni, o 
formație complexă de 10 combine, 
prese de balotat, autocamioane și 
pluguri, condusă de inginerul-șef 
Amilcar Ciomag, lucra din plin. Griul 
eră descărcat din mers și transpor
tat direct la baza de recepție. în

v

V

PERIOADA CEA MAI RODNICĂ
A ISTORIEI NOASTRE

(Urmare din pag. I)
listă. Și într-adevăr, în acești ani 
sub impulsul prodigioasei activi- . 
tați teoretice și practice a secreta
rului general al partidului, s-a clă
dit un partid puternic, unit, ce-și 
exercită la un nivel tot mai înalt 
rolul de forță politică conducătoare 
a societății românești ; fiindcă în 
viața partidului s-au instaurat 
ferm principiile muncii și condu
cerii colective, s-a întărit demo
crația de partid, s-a dezvoltat un 
climat propice și stimulator pentru 
inițiativa creatoare, pentru valori
ficarea experienței și înțelepciunii 
comuniștilor ; fiindcă in activita
tea partidului a fost promovat cu 
putere un nou stil de muncă, cu 
adevărat revoluționar, întemeiat 
pe cunoașterea realităților direct 
de la sursă, pe legătura perma
nentă, nemijlocită, cu oamenii 
muncii, pe dialogul sistematic cu 
făuritorii bunurilor materiale și spi
rituale. Partidul cuprinde astăzi 
în rîndurile sale peste 3 milioane 
de membri, adică mai mult decît 
dublu față de anul Congresului al 
IX-lea, dar forța sa uriașă rezidă 
înainte de toate în înaltele ca
lități moral-politice ale membrilor 
săi și conștiința revoluționară ce-i 
însuflețește, în strînsă lor unitate 
în jurul conducătorului său încer
cat și clarvăzător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. înconjurat de 
dragostea și încrederea poporului, 
Partidul Comunist Român este as
tăzi cu adevărat centrul vital al 
națiunii noastre, forța politică ce 
unește și dinamizează energiile 
poporului în lupta și munca sa 
pentru prezentul și viitorul comu
nist al patriei.

în spiritul hotărîrilor și orientă
rilor Congresului al IX-lea. în
treagă această perioadă a fost pe
rioada stăruitoarelor eforturi pen
tru asigurarea unei democrații au
tentice, reale, largi, pentru întro
narea legalității socialiste și așe
zarea întregii activități pe temelia 
solidă a legilor. Cu deosebire, se 
cuvine subliniată grija constantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru creșterea rolului maselor in 
viața social-politică a tării, de nu
mele său, de inițiativele sale fiind 
legată crearea acelui cadru organi
zatoric — unic în felul său — care 
asigură oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, participarea 
nemijlocită și efectivă la dezbate
rea, adoptarea și transpunerea in

viață a tuturor hotărîrilor care pri
vesc mersul înainte al patriei ; cu 
adevărat, în acești ani poporul a 
devenit stăpîn pe soarta sa, fău- 
rindu-și prezentul și viitorul de 
bunăstare și fericire așa cum’îl do
rește.

Fundamentînd în spirit științific 
necesitatea alocării unei părți mai 
mari din venitul național pentru 
dezvoltarea unei puternice și mo
derne baze tehnico-materiale. Con
gresul al IX-lea se află la teme
lia înaltelor ritmuri de creștere a 
producției industriale, de dezvol
tare economică accelerată ce ca
racterizează toți acești ani. Româ
nia de astăzi fiind de 15 ori mai 
puternică, mai bogată decît Româ
nia anului 1950 ; transpusă cu fer
mitate în viață, sub îndrumarea 
nemijlocită a secretarului general 
al partidului nostru, politica parti
dului de amplasare rațională a for
țelor de producție pe întreg terito
riul patriei a rodit bogat, ridicînd 
la viață nouă și înfloritoare județe 
și localități altădată încremenite 
In uitare și înapoiere economică, 
creind astfel într-o tot mai mare 
măsură condiții egale de muncă si 
de viață pentru toți. fiii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
fapt ce se înscrie firesc în șirul 
statornicelor preocupări din care a 
izvorît o altă realitate de esență a 
acestor ani — asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării noastre — români, 
maghiari, germani, sîrbl șl de alte 
naționalități.

în spiritul orientărilor subliniate 
la Congresul al IX-lea privind im
portanța hotărâtoare pe care o are 
punerea la bâza întregii opere de 
construcție socialistă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
in toți acești ani a fost promovat 
cu putere progresul tehnic, s-a 
acordat o permanentă atenție ra
murilor de vîrf. purtătoare de pro
gres șl care asigură o valorificare 
superioară a resurselor de materii 
prime ale țării. în punerea in 
operă a acestei orientări, accentul 
a fost așezat pe dezvoltarea gîndi- 
rii științifice proprii și fructifica
rea deplină a puterii de creație 
tehnică a poporului nostru. O pu
ternică înflorire și dezvoltare a cu
noscut învățămîntul, conceput în
tr-o strînsă legătură cU cercetarea 
și producția ; arta și cultura națio
nală, întreaga viață spirituală a 
poporului au căpătat o amploare 
deosebită, s-au îmbogățit cu noi și

valoroase opere, adine pătrunse nică personalitate și-a 
de idealurile societății 
iar Festivalul național „Cîntarea 
României", strălucită inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, an
trenează la realizarea actului de 
cultură, de creație tehnică milioane 
și milioane de oameni. Confirmind ; 
teza că sporirea avuției națio
nale constituie unica sursă de 
creștere a nivelului de trai mate
rial și spiritual. în acești ani, ca 
urmare a creșterii în ritmuri înalte 
a venitului național, au sporit 
bunăstarea oamenilor, calitatea 
vieții lor, s-au amplificat cheltuie
lile sociale ale statului, realizîn- omul ce depune o pilduitoare și 
du-se cel mai amplu program de 
construcții de locuințe și social-edi- 
litare din istoria țării. .

Partidul a desfășurat o vastă .... .................. ......... ..... ....
activitate de educare revoluțio* unic și puternic șuvoi, _______
nară, patriotică a oamenilor mun- prin aceasta simbolul viu al unită- 
cii, a acționat consecvent pentru 
aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, pentru 
cultivarea nobilelor Jdealuri socia- pilda unui conducător de stat care, 

contopindu-se cu aspirațiile cele 
mai nobile ale poporului său — de 
pace și dreptate, de unitate și 
independență, de demnitate și 

i făcut din ele

-------- j nlcă. personalitate și-a așezat 
noastre, adine pecetea pe hotărîrile congre

sului desfășurat acum 17 ani, pe 
întreaga epocă inaugurată atunci. 
Ideile și orientările de mare va
loare principială și practică ale 
secretarului general al partidului, 
pătrunse de adincă dragoste și 
înaltă responsabilitate față de des
tinele națiunii noastre, au rodit in 
minunatele realizări obținute ; gîn- 
direa sa novatoare, larg deschisă 
cerințelor vieții, se află la temelia 
a tot ceea ce, liberi și demni, am 
ctitorit în acești ani. Președintele 
țării este și întîiul ei muncitor.
energică activitate pentru ca obiec
tivele ce ni le-am propus să prindă 
viată, omul ce catalizează energiile 
națiunii, înmănunchindu-le intr-un 

, devenind
ții noastre de neînfrînt, al unirii 
noastre in cuget și simțiri. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu oferă lumii

liste și comuniste. Drept urmare 
s-au produs mutații adinei în con
știința oamenilor muncii, 
găsindu-și expresia cea mai grăi' ___ ,__ ,__
toare în înalta răspundere cu care prosperitate — a ____ __ __
ei acționează pentru transpunerea cheia de boltă a unei clocotitoare 
în viață a liniei politice a partidu- și energice activități internaționale, 
lui nostru.

Este o mare satisfacție pentru 
noi toți, în calitate de făuritori ai 
bunurilor materiale și spirituale, 
faptul că anii cei mai rodnici din 
istoria țării, anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea, au fost și .. 
anii celei mai puternice afirmări a 
României pe plan internațional. ' 
Numele țării noastre, al președin- 
telui său sînt astăzi cunoscute și 
admirate pretutindeni în lume . 
pentru politica constructivă și pro
fund principială pe care o promo
vează, pentru că .au pus . în slujba1 
luptei pentru izbi n da idealurilor, ,
vitale ale popoarelor o clocotitoare ’ 
energie, un generos spirit de ini
țiativă, atitudine demnă, realism si t ( 
suplețe, receptivitate la nou, pen- aces'te 
tru că au adus contribuții marcan
te, efective, la soluționarea marilor 
probleme ale lumii- contemporane 
intr-un spirit de justiție și echita
te. conform intereselor supreme 
ale popoarelor.

Marcînd, în aceste zile, împli
nirea a 17 ani de la istoricul forum 
al comuniștilor români din iulie 
1965, poporul nostru aduce o caldă 
și vibrantă cinstire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui puter-

acestea

unanim apreciată pe toate meri
dianele globului. Tocmai de aceea, 
poporul însuși numește în semn de 
suprem omagiu acești ani — 
„Epoca Ceaușescu".

Privind cu justificată mîndrie 
drumul străbătut în acești 17 ani 
în înălțarea In unitate și demni
tate a patriei socialiste, poporul 
nostru privește cu legitimă încre
dere viitorul. Pentru că toți acești 
ani au dovedit, in pofida oricăror 
greutăți, că tot ceea ce ne-am pro
pus se înfăptuiește cu succes, că 
orice proiecte, oricît de grandioa
se ar fi, devin certitudini, realități 
prin munca noastră, a tuturor, prin 
investiția de inteligență și iniția
tivă, de răspundere și dăruire. în 
„„„„ic. momente aniversare, cu 
deplină încredere în forța noas
tră creatoare, știind cu exacti
tate ce avem de realizat în conti
nuare, să ne înzecim eforturile 
spre a îndeplini exemplar obiecti
vele acestui plan cincinal, hotărî
rile Congresului al XlI-lea al 
partidului, temelie a noii trepte pe 
care patria noastră scumpă o urcă 
în mersul său avîntat spre comu
nism.

urmă se balota, se ara, Iar terenul 
primea sămînța celei de-a doua cul
turi. Mai departe, la Coroiești, pe 
terenurile fermei I.A.S. Bîrlad și ale 
cooperativei agricole, munca era la 
fel de bine organizată. De asemenea, 
la Ivești, 12 combine „Gloria" îna
intau în lanuri. în apropiere, echipe 
de secerători recoltau griul căzut. In- 
ginerul-șef al consiliului, Leon Fa- 
rauanu, era printre oameni. „Sînt cei 
mai destoinici mecanizatori — ne 
spune Gheorghe Căloianu, șeful sec
ției de mecanizare, coborînd de pe o 
combină. Stăm aici permanent. Dă o 
ploaie, controlării. lanul și, dupăcite- 
va ore, rielttărti’ lucrul. Cei dinlfriirite ' 
sînt JGhdOrghe Vidroi, Ion Călalb, ..

PE SCURT,
BRĂILA : Valul de ploi care a 

traversat in ultimele zile județul 
Brăila a diminuat substahțial rit
mul secerișului. în numeroase uni
tăți agricole, mecanizatorii recol
tează griul în „ferestrele" de timp 
dintre ploi. Ca urmare a muncii 
bine organizate, pină vineri seara 
producția a fost strînsă de pe 48 813 
hectare, reprezentînd 76 la sută din 
suprafața cultivată. în unitățile 
agricole din unele consilii agroin
dustriale, secerișul este pe termi
nate : Insulă Mate 
la sută, Romanu — _______ „.___
'perii —' 87 la sută. Vineri spre slm- 
bătă noaptea, ploile au avut un ca
racter general, înregistrîndu-se în
tre 1,5 și 11 litri de apă pe metrul 
pătrat. în asemenea condiții se lu
crează intens la eliberarea de paie 
a terenului și însămînțarea culturi
lor duble. (Corncliu Ifrim, cores
pondentul „Scînteii").

a Brăilei — 95
88 la suță. Gro-

TULCEA : Datorită precipitațiilor 
din ultimele zile, îri județul Tulcea 
ritmul lucrărilor la seceriș a fost 
mult redus. Mecanizatorii se află 
permanent la datorie în cîmp și, 
acolo unde spicele de grîu se zvîntă 
mai repede, combinele intră în la
nuri. După ploile de vineri. în uni
tățile agricole din consiliul agroin-

DIN JUDEȚE
dustrial Mahmudia specialiștii au 
urmărit oră de oră starea lanuri
lor și, în scurtă vreme, secerișul a 
fost reluat. în această zi. în toate 
cele 7 cooperative agricole și la 
I.A.S. Sarinasuf griul a fost strîns 
de pe aproape 450 hectare. S-a lu
crat intens și în alte unități agri
cole. Pină vineri seara, în județ • 
Tulcea griul a fost recoltat de 
36 619 hectare, ceea ce reprezintă 
55 la sută din suprafața cultivată. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

PRAHOVA : Pe ogoarele județu
lui Prahova au continuat lucrările 
de stringere și înmagazinâre a griu
lui — lucrare executată pină acum 
pe aproape 60 la sută din suprafața 
cultivată. S-a lucrat, de asemenea, 
la pregătirea terenurilor și însămîn
țarea acestora cu a doua cultură.

BUZĂU : Sîmbătă, pe ogoarele 
județului Buzău au fost prezenti un 
număr record de lucrători la strîn
gerea recoltei de griu, la alte munci 
agricole prioritare. Hărnicia lor s-a 
materializat in punerea la adăpost 
a boabelor de grîu de pe mai bine 
de 4 000 ha, aproape trei sferturi 
din numărul unităților agricole de 
stat și cooperatiste din județ în
cheind lucrarea.

.Laurențiti Prisecaru și Marcel Ghi-" _L Ui V

Ziua constructorului

Omul și sănătatea
De strajă patriei
Bucuriile muzicii. Istoria capodo
perelor : Intîlnire cu J. S. Bach 
Viața satului

-

liniei. Nici nu vor să mănînce cînd 
timpul e bun de lucru“. Și muncind 
astfel, ei au recoltat griul de pe o 
treime din cele 1100 hectare cul
tivate.

Din aceste secvențe de muncă re
iese că se acționează bine organizat, 
cu răspundere pentru strîngerea și 
depozitarea recoltei de grîu. Și în 
alte unități agricole de stat și coo
peratiste din consiliile Huși, Fălciu, 
Murgeni, Zorleni, Banca și Dimitrie 
Cantemir, stadiul secerișului este 
avansat. Pînă simbătă seara,. în județ 
se recoltaseră 15 503 hectare din cele 
peste 88 000 cultivate cu grîu.

Petru NECULA 
corespondentul ..Scînteii

PROGRAMUL 1
8,00 Din marea carte a patriei. Oltul 

coboară din munți
8,25 Melodii populare instrumentale
8,40 ~ .....
9,00
9,30

10,00
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical : umor șl mu

zică: desene animiste; faptul di
vers; versuri; informații cultural- 
artlstice; reportaje; Telesport

17.30 Teatru in serial : „Mușatinii". 
După trilogia lui Barbu Ștefănes- 
cu-Delavrancea. Episodul 3 : ște
fan a trăit, Bogdan începe

18,20 Călătorie prin țara mea. Balada 
griului

18.40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal
19,25 Constructorii — reportaj
19.45 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Mehedinți

20,35 Film artistic : „Punga cu libelule". 
Premieră TV. O producție a Casei 
de filme patru

22,10 Telejurnal ■ Sport
22.30 Studioul muzicii ușoara

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz. Recital de so

nate
Clubul tineretului
Teatru TV : „Un timbru rar" de 
Carlo Montella
Desene animate 
Serată muzicală TV 
Telejurnal 
Telerama ’
Serată muzicală TV (continuare) 
Statornici pe acest pămînt. Sim
bioza daco-romană (II)

21.40 Muzică de jaz
22,10 Telejurnal B Sport
22,30 Mica bibliotecă veselă

LUNI, 19 IULIE
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20.40 Noi, gospodarii tării !
20,45 Film artistic : „Partidul, inima 

tării"
21.40 Cîntecul și poezia care ne-au În

soțit istoria. Să urce națiunea spre 
comunism în zbor. Emlslune-spec- 
tacol

22,05 Muzică instrumentală
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL Z
15,00 Cenacluri ale tineretului. Cu 

rețea vîrstei, cu maturitatea 
științei

15,30 Lucrări simfonice inspirate 
viața nouă a patriei

16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal
20,25 Treptele afirmării
21.15 Constructorii. Reportaj
21,35 Moștenire pentru viitor. Chipul 

patriei — izvor de inspirație veș
nic viu în operele scriitorilor noș
tri

22,05 Muzică ușoară cu Lucky Mari
nescu

22,20 Telejurnal

tlne- 
con-

din

Astăzi Ziua
constructorului", tra
diționala zi a celor 
care, prin munca lor 
harnică, plină de dă
ruire, au înălțat an de 
an, pe întreg cuprin
sul țării, noi centrale 
electrice, combinate și 
uzine, mari complexe 
agricole, impunătoa
re edificii de cultură 
și sănătate, marile 
ansambluri arhitecto
nice de locuințe. Săr
bătorim „Ziua con
structorului" pentru a 
șaptesprezecea oară, 
omagiul adus muncii 
acestui harnic detașa
ment al clasei munci
toare înscriindu-se în
tr-o frumoasă tradiție 
inaugurată din iniția
tiva secretarului ge
neral al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tradiție a 
cărei durată coincide 
cu perioada cea mai 
bogată în împliniri din 
istoria patriei, des
chisă de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Angajați plenar în 
marea 
listă 
doilea 
lului, 
știenți 
pe care au datoria să 
o aducă la progresul 
economic și social al 
țării, oamenii muncii 
din această importan
tă ramură a economi
ei naționale intîmpină

întrecere socia- 
din acest al 
an al cincina- 

pe deplin con- 
de contribuția

ziua consacrată lor cu 
importante succese în 
producție. în primul 
semestru al anului, 
bunăoară, au fost puse 
în funcțiune integral 
sau parțial numeroase 
capacități de produc
ție, din care unele în 
avans. Pe șantierele 
noilor blocuri de lo
cuințe și edificii so- 
cial-culturale se des
fășoară aceeași hotărî- 
tă luptă cu timpul, 
subordonată finalizării 
și predării la terme
nele stabilite a tutu
ror construcțiilor pre
văzute în planul pe a- 
cest an.

Sarcinile 
continuare 
torilor sînt __  __
importante, dacă avem 
in vedere amploarea 
lucrărilor programate 
pentru anul 1982 — 
însumînd 232 miliarde 
lei — dar mai ales 
numărul deosebit de 
mare de puneri în 
funcțiune prevăzute — 
800 de obiective și ca
pacități importante, în 
industrie și agricultu
ră. Pe primul plan tre
buie să se situeze, așa 
cum a subliniat secre
tarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta 
plenară lărgită a C.C. 
al P.C.R., punerea in 
funcțiune la termen — 
și chiar în avans — 
a tuturor obiectivelor

ce revin în 
construc- 

deosebit de

principale planificate 
să producă în acest 
an, prin concentrarea 
pe aceste șantiere a 
forțelor constructori
lor, montorilor, ale ce
lorlalți factori care 
contribuie Ia realiza
rea investițiilor. După 
cum la fel de impor
tantă este realizarea 
integrală a programu
lui construcțiilor de 
locuințe. înfăptuirea 
acestor sarcini impune 
organizarea cit mai 
judicioasă a lucrărilor 
pe fiecare șantier, în
tărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă, 
creșterea răspunderii 
față de folosirea cu 
randament maxim a 
timpului de lucru și a 
utilajelor de construc
ții, sporirea exigenței 
pentru calitatea ire
proșabilă a fiecărei 
lucrări realizate.

Felicitîndu-i de ziua 
lor pe bravii construc
tori, întregul popor își 
exprimă convingerea 
că, prin munca lor 
fără preget, vor reali
za în bune condiții 
amplul program de 
investiții stabilit de ’ 
partid pentru acest an 
și întregul cincinal, a- 
dueîndu-și din plin 
contribuția Ia pro
gresul general al so
cietății noastre socia- 

. liste.

Șt. ILIESCU
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COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ La întreprinderea de transpor

turi auto din Botoșani a fost omo
logată o nouă tehnologie de reșa- 
pare a anvelopelor și de recondi
ționam a pernelor de aer ale au
tobuzelor. Pe această cale au fost 
reintroduse pe mijloacele de trans
port, în numai o lună de zile, 800 
de anvelope și perne de aer.

■ In comuna Conțești, județul 
Teleorman* s-a dat în folosință un 
complex comercial modern. Avind o 
suprafață de 800 mp, noua unita
te dispune de mai multe magazine 
și uri restaurant.

■ La întreprinderea mecanică și 
piese de schimb din Oradea a fost 
conceput și realizat un valoroi u- 
tilaj pentru sudarea prin fricțiune a 
capetelor de țeavă și de bară în 
vederea redării acestora în circui
tul economic, ca produse regene
rate. Originala mașină, cu grad de 
automatizare înalt, a atras intere
sul unor beneficiari din țară, fiind 
tot mai solicitată.

■ Oamenii muncii de la grupul 
de șantiere Tulcea al Trustului de 
construcții-niontaj pentru agricultu
ră și industria alimentară Bucu
rești au predat piscicultorilor din 
Delta Dunării un nou obiectiv de 
investiții : amenajarea piscicolă Lit- 
cov, cu o suprafață de peste 600 
hectare.

S3 Filiala Brăila a A.C.R. a ame
najat o bază nautică destinată an
corării bărcilor cu motor. Ea are o 
capacitate de ancorore de 150 de 
ambarcațiuni sport cu motor apar- 
ținînd membrilor filialei și poate fi 
folo'"ă jatît în sezonul estival, cit 
și pt> hpul iernii.

■ La Fabrica de prelucrare a 
lemnului Gugești, județul Vrancea, 
se află in curs de organizare un 
sector centralizat de prelucrare a

>^esurselor materiale refolosibile. Lu-

Strălucit model de eroism și abnegație

(Urmare din pag. I)
tea de patrie, de limba maternă, 
de valorile materiale și spirituale.

„Avem un trecut glorios — spu
nea secretarul general al partidu
lui — care reprezintă cea mai pre
țioasă moștenire a poporului nos
tru". în acest glorios trecut istoric, 
toți fiii acestor pâmînturi, români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, au muncit înfrățiți, 
creind o civilizație și o cultură ori
ginală, au luptat, hu o dată, îm
preună împotriva asupririi și ex
ploatării, a învrăjbirii naționaliste 
și discordiei semănate, în cele mai 
perfide forme, de clâsele exploata
toare, de puterea politică domi
nantă.

Perioada de 17 ani care s-a scurs 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, deși atît de scurtă, ne-a re
dat o întreagă istorie, eu figurile 
ei mărețe, cu idealurile ei sociale 
și naționale, cu toate învățămintele 
ei înțelepte și nepieritoare, care ne 
arată că împrejurările vitrege ăle 
vieții neamului nostru nu au putut 
„să împiedice realizarea năzuințe-

înaltul umanism al politicii partidului
(Urmare din pag. I)

Oamenii 
_____ , ,___  . remarca
bile rezultate în activitatea lor, sint 
oameni cu un înalt nivel de cul- 
tiu 'Secretarul general al partidu
lui sublinia in cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor celui de-al 
doilea Congres al educației politice 
și culturii socialiste că educația, 
cultura își spun cuvîntul în rezul
tatele practice, in bilanțul muncii 
pentru progresul țării, pentru afir
marea personalității umane. De-a 
lungul acestor ani care au trecut ' 
de lâ Congresul al IX-lea al parti
dului în patria noastră s-au înălțat 
mari și impresionante ctitorii so
cialiste, expresii ale capacității po
porului, ale încrederii lui în pro
priile resurse descătușate, în ener
giile cărora partidul le-a oferit un 
vast teren de afirmare.

în anii prezentului românesc, o- 
mul creator de valori materiale ori 
spirituale este dimensionat de o 
nouă caracteristică, de un nou, 
înalt sens etic, de un fundamen
tal principiu umanist, revoluționar,

pregătire de specialitate, 
muncii, aceia care obțin

cinema
■ Trandafirul galben : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 11; 13,15; 15,30; J.7,45;
20, GIULEȘTI (17 55 46) — 0; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
■ Nea Mărin miliardar : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină —
21, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.
■ Angela merge mal departe: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Un echipaj pentru Singapore :
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Drumul oaselor : FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 10,30.
■ Apa vieții : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
■ Mephisto : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 16; 19.
H Logodnica mecanicului Gavrilov î 
BUZEȘTI (50 43 58) — 16,15; 18; 19,30.
B Secretul jurnalului intim : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Soarele alb ai pustiului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 
20.
B Frontiera: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11:16; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45;. 18; 20,15, ta gră
dină — 21.
B De Ia 9 la 5 — 10; 12; 14; 16; 20,

....... ......... .... ........... ...............— /
crările de construcție se realizea
ză în regie proprie.

■ O nouă piață agroalimentară 
s-a inaugurat in cartierul de locuin
țe „Crișan II" din Slatina. Ea re
unește numeroase unități de desfa
cere cu amănuntul și de prestări 
servicii, precum și spații amenajate 
pentru producătorii individuali.

■ In centrul orașului Drăgășani 
ou fost date în folosință noi spații 
Comerciale. Intre acestea se numă
ră și „Magazinul tineretului", cu o 
suprafață utilă de 1 050 metri pă- 
trați șl cu raioane in care se des
fac produse pentru copii și tineret.

■ Un colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la întreprin
derea „Textila" din Vaslui a reali
zat un tip de scaun ergonomie mo
bil, destinat lucrătoarelor din fila
tură. Pe cit de simplu, pe atît de 
eficient. El contribuie la ușurarea 
efortului fizic și la creșterea pro
ductivității muncii.

■ Ir) centrul civic al municipiului 
Botoșani a fost dată în folosință o 
nouă librărie. Ea este profilată, în 
principal, pe difuzarea cărții social- 
politice.

■ In orașul Huși au fost înche
iate lucrările pentru dezvoltarea a- 
limentării cu apă potabilă și in
dustrială a acestei localități. Debi
tul de Opă de care beneficiază a- 
cum orașul s-a dublat, ajungînd la 
peste 200 litri pe secundă. * 1

■ De mai bine de un an ma
ramureșenii nu-și pot pune bla- 
cheuri la pantofi. Meșterii din a- 
telierele de reparat încălțăminte din 
Baia Mare le dau mereu același 
răspuns : pe la noi nu se mai pro
duc blacheuri. Și dacă totuși, prin- 
tr-o minune, cineva a făcut rost de 
blacheuri, aceiași meșteri ridică din 
umeri : n-avem cuie. Simplu și mai 
cu seamă comod, pentru cizmari, 
dar nu și pentru cei ce țin să-și 
protejeze încălțămintea.

I VIZITA SECRETARULUI GENE- I 
I RAL AL O.N.U. LA BELGRAD. | 
Președintele Consiliului Executiv

| Federal al R.S.F. Iugoslavia, Milka | 
Planinț, 1-â primit pe secreta-

* rul general al O.N.U., Javier Pe- 1 
. rez de Cuellar, aflat in vizită ofi- . 
cială la Belgrad. în cursul convor-

I birii care a avut loc — relatează I 
agenția Taniug — au fost discutate

I cu precădere aspecte ale situației I 
economice pe plan mondial și efor- I 

1 turile ce trebuie depuse în vederea 1 
. realizării unei cooperări mai strînse i 
intre statele dezvoltate și cele în

I curs de dezvoltare, precum și mo- I 
dalități de extindere a colaborării 

I între- țările în curs de dezvoltare.
STUDII APĂRUTE IN BRA

SILIA PRIVIND LIMBA ROMANA. I
La Sao Paulo a apărut, sub egida I 

I universității din localitate, volumul' 
„Studii de filologie și lingvistică", . 
in care sint publicate mai multe 
studii cu privire la limba română | 

' întocmite de cercetători brazilieni. 
iln prefața la subcapitolul „Studiul 
I limbii române" se arată, printre 
altele, că „lingvistica romanică con- | 
temporană a considerat limba ro- 

I mână ca o piesă vitală in procesul i 
de reconstituire a latinei vulgare. I 

' Dealtfel, din aceste motive, ca și 1 
Idin altele, limba română a fost in- 
dusă printre cursurile permanente 
postuniversitare ale Universității | 
din Sao Paulo".

ATENTATE TERORISTE ÎN | 
SPANIA. După cum transmit agen- 

Ițiile Reuter și United Press Inter- . 
national, la San Sebastian, Bilbao. 
Pamplona și in alte localități din I 
Țara Bascilor s-au produs, in noap
tea de vineri spre sîmbătă, peste 20

I de explozii datorită unor bombe | 
amplasate mai ales în clădiri gu- 

Ivernamentale, pagubele materiale | 
fiind considerabile. Prin mai multe 
comunicări telefonice făcute sim-' 

Ibătă diferitelor ziare spaniole, or- .
"anizația separatistă bască ETA și-a I 
asumat responsabilitatea pentru a- I 
ceste acțiuni.

SPORIRI DE PREȚURI IN IU- | 
GOSLAVIA. După cum anunță a- 

Igenția Taniug, guvernul iugoslav a i 
hotărit sporirea prețurilor la ben
zină și motorină cu 5 pină la 7 di- I 
nari la litru, iar prețul la combus- 

I tibilul casnic cu 1.8 dinari.

patriotică
tor poporului român, bazate pe co
munitatea originii, de a infringe 
orice greutăți și de a obține vic
toria prin formarea sa ca națiune 
liberă și independentă prin reali
zarea statului național unitar, prin 
trecerea la făurirea societății so
cialiste".

Congresul al IX-lea al partidului 
ă deschis istoriografiei' românești, 
ca dealtfel tuturor domeniilor de 
cercetare și creație, perspective lu
minoase de afirmare a adevăruri
lor științifice, obiective. în acest 
climat de efervescență creatoare în 
care a apărut luminoasa concepție 
a unității istoriei poporului și 
partidului nostru au fost valorifi
cate toate actele mărețe ale trecu
tului nostru, toate figurile ilustre, 
toate creațiile patriotice care ne-au 
luminat drumurile prin vreme, 
ne-au mobilizat la luptă și ne-au 
ajutat să ne simțim frați, solidari 
cu destinul nostru istoric. în acești 
17 ani de măreață istorie, istoria 
națională a fost repusă în adevă
rata ei lumină.

Istoria scrisă obiectiv, sine ira et 
studio, a devenit în acești ani un

cu responsabilitatea sa 
activ în procesul con-

echivalent 
de factor ,___ _  .______
strucției în orice zonă de activitate, 
dar și în fața imensului organism 
colectiv din care face parte inte
grantă. împletirea armonioasă din
tre interesele individuale și cele 
colective, afirmarea plenară a, ca
pacităților omului în vastul proces 
de. edificare socialistă a creat o 
nouă morală a muncii, o etică a 
meritului derivată din contribuția 
fiecăruia la sporirea avuțiilor țării, 
Ia prosperitatea colectivității. A- 
ceastă morală este caracteristica 
noului tip uman, cizelat de condi
țiile climatului material și spiritual 
socialist, consolidat în prezentul 
românesc, eliberat de dogme și 
norme constrîngătoare. Această 
nouă morală sigilează în România 
anilor noștri orice faptă, orice ac
țiune, care, oricît de individuală a- 
parșnt ar fi, pînă la urmă anga
jează întreg mediul social căruia îi 
aparține înfăptuitorul ei. Orice 
creator de valori materiale ori spi
rituale este astfel responsabil și in 
fața istoriei poporului său, dar și în 
fața fiecărui alt om. Așa cum am

Calculatorul mărturisește — 18: STU
DIO (59Ș3 15).
B Moscova nu crede tn lacrimi : 
PACEA (60 30 85) — 15; 18,30.
B Waterloo : POPULAR (35 1517) — 
16; 19.
B Apașii: MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRA
DINA AURORA (35 04 66) — 21.
B Pe cer „vrăjitoarele nopții": PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Tora I Tora I Tora ! : SCALA 
(11 03 72) — 0,30; 13; 16,15; 19,15.
B Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19. 
B Marea hoinăreală : CAPITOL 
(16 20 17) — 8,30; 11; 13,13; 15,45; 18,15;
20,30, la grădină — 21,
B O fată fericită : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 0; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Taro, fiul dragonului — 9,15; 10,45; 
12,15; 13,45, Teas — 15,15; 18,30 : DOI
NA (16 35 38).
B Trei oameni periculoși : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA 
BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
B Atac împotriva lui Rommel : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21,15.
B Campioana mea: GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚĂ (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Grișa Filipov. pre

Cronica
Delegația Procuraturii Republicii 

Populare Ungare, condusă de procu
rorul general, dr. Szijarto Karoly, 
care s-a aflat intr-o vizită în tara 
noastră, a fost primită sîmbătă de to
varășul Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Popovici, procurorul general 
al Republicii Socialiste România.

în timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri Ia Procu
ratura Generală, Ministerul Justiției, 
Ministerul de Interne. Tribunalul Su-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins Intre 18 iulie, ora 21 — 21 Iulie, 
ora 21. In țară : Vreme în gerieral fru
moasă șl relativ caldă, cu cerul varia
bil. Vor cădea averse Izolate de ploaie, 
îndeosebi în zonele de deal și de mun-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Azi, în nocturnă, pe stadionul „23 August" din Capitală

România - Japonia la fotbal
Astăzi, în nocturnă, pe stadionul 

„23 August" din Capitală echipa de 
fotbal a țării noastre susține a doua 
întilnire amicală in compania forma
ției Japoniei. După cum se știe, în 
partida disputată joi, la Suceava, 
fotbaliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 
cepe la ora

4—0 (2—0). Jocul va în-
20,30, echipa României

IERI, LA BALCANIADA DE NATAȚIE
treia a Balcaniadei deîn ziua a

înot, ce se desfășoară la bazinul din 
complexul sportiv „23 August" din 
Capitală, tînăra sportivă româncă

adevărat magister vitae, un dascăl 
al vieții și un model de eroism și 
abnegație patriotică, o inepuizabilă 
sursă de educație politică și un iz
vor nesecat de inspirație pentru 
toate domeniile creației. Am putea 
spune j-ă' vtoți eroii țbucijjmațej 
noastre-^ișțpr^i au deverțit,' său pot- 
deveni. Țn jaqest climat. . ideologic, 
eroii unor creații artistice de o 
inestimabilă valoare, capabile să 
mențină veșnic vie amintirea unor 
vremuri de lupte și suferințe, vre
muri care nu ne-au frînt. ci ne-au 
dat certificatul identității noastre 
naționale, ca popor demn de a trăi 
liber și suveran, în pace și colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Și prin această nobilă restituire, 
ca prin întreaga sa faptă revolu
ționară, prin strălucitul său exem
plu comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. marele om politic că
ruia partidul, țara îi datorează lu
minoasele orizonturi de gin dire și 
creație liberă, conturate limpede 
încă de la Congresul al IX-lea al' 
partidului, este un pilduitor și per
manent model de eroism și abne
gație comunistă, patriotică.

n

mai putut afirma și altădată, înalta 
instanță care judecă inflexibil ca
racteristicile și valoarea oricărei 
fapte umane este istoria, și ea a- 
cordă recunoașterea acelora care 
au fost totdeauna activi în slujba 
marilor interese colective, în slujba 
patriei.

Nici un om al prezentului româ
nesc modelat sub luminile umanis
mului. promovat cu strălucire de 
președintele țării, nu refuză încre
derea sa în facultățile extraordina
re ale condiției umane, în capaci
tatea ei creatoare, animat fiind de 
voința nestrămutată de a îndrăzni 
continuu pentru a crea opere trai
nice care să-i justifice drumul său 
existențial. Spiritul său, căutînd 
răspunsuri la întrebările multiple 
ale universului, investighează în 
permanență, lărgindu-și necontenit 
cunoașterea pentru a crea minunile 
civilizației.

Adevărul vieții este adevărul oa
menilor care trăiesc cu intensitate 
în fervoarea devenirii și desăvîr- 
șirii lor umaniste, afirmîndu-și in
tegral forța lor aptă de construc
ție, de modelare.

B Ce se Inttmplă, doctore 7 : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
El Bunul meu vecin Sam : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
B In arșița nopții : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21, PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,15.
Q Lanțul amintirilor : AURORA
(35 04 66) — 0; 12; 16; 19.
B Visul de argint al alergătorului : 
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) — 21. 
B Cei șapte fantastici : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 21,15.

teatre
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81, la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Pluralul englezesc
— 20; (rotonda scriitorilor din Cișmi- 
giu) : Pămînt de pace și iubire — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
E Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei Iubiri —
19,30.
B Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și'Boema — 19.30; (grădina Ba- 
tlștei) : Funcționarul de Ia Domenii
— 20. 

ședințele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, va 
efectua. în zilele următoare, o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

prem și Procuratura județeană Con
stanța.

De asemenea, delegația a vizitat 
unele obiective economice și cultu
rale din municipiul Constanta și a 
fost primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
ăl Partidului Comunist Român, 
prim-sectetar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.

★
Cu prilejul Zilei naționale 

publicii Irak, ambasadorul 
țări la București, Dhiab M. 
gawi, a vorbit, sîmbătă, la 
rile noastre de televiziune.

a Re- 
acestei 
Al-Al- 
postu-

te. Vînt moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime între 22 și 32 
de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă șl 
relativ caldă, cu cerul variabil, favo
rabil aversei de ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 șl 17 grade, iar cele maxime 
între 27 și 29 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

prezentînd următoarea formație : 
Moraru, Rednic, Andone, Iorgulescu, 
Bogdan, Țicleanu, Boloni, Klein, 
Bălăci, Turcu, Geolgău.

★
Posturile noastre de 

transmite, pe programul 
pere din jurul orei 21,30, 
cundă a acestui meci.

radio vor
1, cu ince- 
repriza se-

Gabriela Baka a cîștigatGabriela Baka a cîștigat proba de 
200 m fluture în 2'20”70/100. Proba de 
ștafetă 4x100 m mixt femei a fost 
cîștigată de selecționata României 
în 4’23”39/100. Iată cîștigătorii celor
lalte probe : 400 m liber femei : So
fia Dara (Grecia) — 4’20”45/100 ;
400 m liber bărbați : Petar Kocianov 
(Bulgaria) — 4103”51/100 ; 100 m bras 
femei : Tania Bogomilova (Bulgaria) 
— l’12”17/100 ; 100 m bras bărbați : 
Petar Manolov (Bulgaria) — 1’07” 
66/100 ; 200 m fluture bărbați : Iulian 
Vasiliev (Bulgaria) — 2’05”70/100 — 
nou record balcanic.

La ștrandul tineretului, în con
cursul de sărituri în apă, sportiva 
româncă Ruxandra Hociotă s-a situ
at pe locul intîi in proba de trambu
lină.

în turneul de polo pe apă, Româ
nia — Turcia' 13—4. r - t<

În cîteva rîhduii
Virginia Ruzici a cîștigat turneul 

de la Monte Carlo
Turneul internațional feminin de 

tenis de la Monte Carlo s-a înche
iat cu victoria jucătoarei românce 
Virginia Ruzici, învingătoare cu 6—2, 
7—5 in finala susținută cu americana 
Bonnie Gadusek. în semifinale, Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—4, 7—6 
pe Patricia Medrado (Brazilia), iar 
Bonnie Gadusek a cîștigat cu 4—6, 
6—3, 6—4 jocul cu Sylvia Hanika.
• La Constanța, în penultima zi 

a competiției internaționale femini
ne de baschet „Cupa Mării Negre", 
echipa S.U.A. a întrecut cu scorul 
de 109—46 (56—24) formația R.D. Ger
mane, iar selecționata Bulgariei a 
învins la limită, cu 69—68 (30—34), 
reprezentativa Poloniei.

O La Leipzig au început campio
natele europene de lupte libere pen
tru junidri. La categ. 74 kg, Claudiu 
Tămăduianu l-a)învins la puncte pe 
cehoslovacul Josef Lohyna. Alți doi 
sportivi români au obținut victorii in 
primul tur : Iulian Rîșnoveanu (82 
kg) l-a făcut tuș pe suedezul Ste
phan Holmquist, iar Radu Ciprian (90 
kg) a obținut victoria în fața polone
zului Tomasz Kupis. în primul tur 
au pierdut Viorel Andras (62 kg) și 
Bela Uveghes (52 kg).

© în cadrul turneului internațio
nal feminin de baschet (tineret) de 
la Ruse au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — Po
lonia 54—50 ; Italia — România 
57—34 ; U.R.S.S. — Bulgaria 87—46.

• La Roma au continuat campio
natele mondiale de scrimă. Primul 
titlu al acestei ediții a fost cucerit 
de floretistul sovietic Aleksandr Ro- 
mankov, care, în finală, l-a învins 
cu 10—7 pe italianul Mauro Numa. 
Pentru locul 3, italianul Cervi l-a 
întrecut cu 11—9 pe francezul Pie- 
truszka.
• în turneul interzonal 

de șah de la Las Palmas 
Canare), după 4 runde 
V. Smîslov (2,5 puncte și 
întreruptă), urmat de Mihai Șubă 
(2,5 puncte). în runda a 4-a, Șubă 
l-a învins pe brazilianul Sunye, după 
ce anterior remizase partida între
ruptă cu englezul Mestel.

masculin 
(Insulele 
conduce 

o partidă

B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la palatul sporturilor și cul
turii) : Cîntece sub cer de vară —
18.30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 18,30.
B Ansamblul de estradă al Armatei 
(13 60 64, grădina de vară a C.C.A.) : 
Veselia are cuvîntul — 20.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmiglu) : Tindală... cloșcă —
19.30,

expoziți i
B Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : „Pacea — bunul cel 
mal de preț al omenirii" — expoziție 
de pictură și sculptura.
B Galeria Galateea : Lucia Teodores- 
cu Maftcl, ceramică,
B Galeria Căminul artei (parter) : 
Lidia Stareș-Ovejan, pictură ; (etaj) : 
U.A.P. — Tabere de vară ’81, pictură. 
B Galeria Eforie : Marin Petre Con
stantin, pictură.
B Galeria Simeza : A. Eberwein, 
sculptură.
B Galeria municipiului București : 
Gabriel Catrlnescu, pictură.
B Muzeul de artă al municipiului 
(str. Obedenaru nr. 3) : Țărănimea — 
forță revoluționară în lupta pentru 
dreptate șl libertate socială, pictură, 
sculptură și grafică.
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„Sarcina primordială a tuturor popoarelor 
-oprirea cursei înarmărilor”

® Un document al oamenilor de știință italieni 
adresat președintelui țării

ROMA 17 (Agerpres). - Oamenii 
de știință italieni membri ai Acade
miei „Dei Lincei" au adresat pre
ședintelui republicii, Alessandro Per- 
tini, un document în care își exprimă 
îngrijorarea profundă în legătură cu 
pericolul unui conflict nuclear, precum 
și protestul față de continuarea și ac
celerarea cursei înarmărilor.

Arsenalele nucleare de pe supra
fața planetei au atins proporții uria
șe. Forța de distrugere a fiecărei 
bombe atomice depășește de cel 
puțin 70 de ori puterea bombei a- 
runcate în 1945 asupra Hiroshimei. Po
trivit calculelor specialiștilor, o singu
ră bombă cu destinație strategică a- 
runcată asupra unui oraș cu o popu
lație de două milioane de locuitori 
poate provoca moartea instantanee 
a cel puțin 250 000 de oameni și ră
nirea gravă a altor peste 500 000 - 
se arată în document. Un conflict 
nuclear în cursul căruia ar fi uti
lizată numai o mică parte din arsena
lul nuclear existent ar duce la dis
trugerea totală a unui continent e-

Evoluția situației din Liban
9 9

® Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea 
extraordinară a Biroului de coordonare al mișcării de nealiniere
NICOSIA 17 (Agerpres). — La re

uniunea extraordinară la nivel mi
nisterial a Biroului de coordonare al 
mișcării de nealiniere, convocată 
pentru a examina situația creată în 
Liban ca urmare a agresiunii armate 
a Israelului, au continuat sîmbătă 
dezbaterile generale. Concomitent — 
relatează agenția Taniug — în ca
drul comitetului pentru redactarea 
proiectului de rezoluție a avut loc 
ședința consacrată elaborării docu
mentului final.

în cadrul dezbaterilor reuniunii 
extraordinare de la Nicosia a Birou
lui de coordonare al țărilor nealinia
te consacrate situației din Liban a 
luat .cuvîntul reprezentantul țării 
noastre, Marin Alexie, însărcinat cu 
afaceri a.i. al României în Cipru, 
care participă la lucrări în calitate 
de invitat.

Președintele Republicii Cipru. Spy
ros Kyprianou, a primit, la Palatul 
prezidențial, pe șefii delegațiilor par
ticipante la reuniunea extraordinară. 
Cu acest prilej, șeful statului cipriot 
și-a exprimat speranța că reuniunea 
se va încheia cu rezultate concrete 
și vor fi adoptate măsuri specifice 
și inițiative în scopul soluționării 
crizei și apărării drepturilor poporu
lui palestinian.

? Plenara C. C. al P. M. U. P.
VARȘOVIA 17 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția poloneză de 
presă P.A.P., la Varșovia s-au ' în
cheiat lucrările celei de-a IX-a ple
nare a C.C. al P.M.U.P. consacrate 
problemelor tinerei generații. Plena
ra a adoptat o hotărire în această 
problemă.

A fost adoptată, de asemenea, 
hotărîrea privind evidența, rezolva
rea și controlul înfăptuirii propune
rilor, a scrisorilor și sesizărilor a- 
dresate instanțelor și organizațiilor 
de partid.

Examinind o serie de probleme or
ganizatorice in cadrul lucrărilor ple
narei, Comitetul Central a aprobat 
cererile de eliberare din funcția de 
secretar al C.C. al P.M.U.P. prezen
tate de Hieronim Kubiak și Stefan 
Olszowski, membri ai Biroului Po
litic, și Marian Wozniak. A fost a- 
probată cererea de eliberare din 
funcția de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. a lui Jan 
Labecki.

^Agențiile de presă

transmit;
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chivdlent cu suprafața Europei - 
arată oamenii de știință italieni.

Respingînd concepția unui așa-nu- 
mit război nuclear limitat, oamenii de 
știință de la Academia „Dei Lincei" 
apreciază că utilizarea armei tactice 
nucleare ar duce la un conflict nu
clear mondial. Astăzi se impun, 
mai mult ca oricînd, încetarea curse; 
înarmărilor și reducerea pericolului 
de război, în primul rînd al celui 
nuclear — relevă oamenii de știință 
italieni, subliniind că sarcina pri
mordială a tuturor popoarelor o con
stituie lupta pentru înfăptuirea aces
tor deziderate.

Autorii documentului evidențiază 
necesitatea reluării negocierilor cu 
privire la înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, și înainte de toate 
a celei nucleare, și subliniază că 
aceste negocieri nu trebuie să se re
ducă la simple formalități diplomati
ce, ci să devină un instrument eficient, 
care să permită evitarea unei ca
tastrofe de proporții necunoscute de 
umanitate.

BEIRUT 17 (Agerpres). — în 
cursul zilei de sîmbătă la Beirut a 
avut loc o întrevedere între Walid 
Joumblatt, președintele Partidului 
Socialist Progresist din Liban, și Be- 
chir Gemayel, comandantul Forțelor 
Libaneze (Falangele Libaneze), pri
ma din ultima lună dintre cei doi 
oameni politici libanezi. După cum 
transmite agenția France Presse, 
după această întrevedere — ale cărei 
rezultate nu au fost comunicate — 
președintele Libanului, Elias Sarkis, 
s-a întîlnit cu Walid Joumblatt.

BEIRUT 17 (Agerpres). — Uniunea 
Generală a Femeilor Palestiniene a 
lansat organizațiilor de femei din 
lumea întreagă apelul de a se so
lidariza cu femeile palestiniene, care 
cer ridicarea stării de asediu insti
tuite de agresorii israelieni în Beirut 
și în zona ocupată a Libanului — 
informează agenția U.P.I.

Documentul subliniază că blocada 
impusă de Israel sectorului de vest 
al capitalei libaneze împiedică apro
vizionarea cu alimente și medicamen
te. situație care afectează îndeosebi 
femeile și copiii — precizează a- 
genția.

La propunerea - Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., Stanislaw Kalkus 
și Marian Wozniak au fost aleși 
membri ai Biroului Politic, iar Sta
nislaw Bejger — membru supleant al 
Biroului Politic. Ca secretari ai C.C. 
al P.M.U.P. au fost aleși Jan 
Glowczyk și Manfred Gorydowa.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvîn- 
tare.
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E.N. intră în acțiune

vechi state de 
larg deschise,

...Identitatea nu î-a fost dezvăluită, deși superiorii o cunosc bine - 
, din matricolele brigăzii a 3-a, divizia 8 infanterie a armatei americane 

dislocate în R.F.G. Dar așa-i soarta Eroilor Necunoscuți — să rămînă 
necunoscuți. Omul cu identitate concretă poate avea pete sau păcate, 
pe cînd necunoscutul este prezumtiv imaculat, deci jertfa sa poate avea 
deplină valoare de simbol.

Așa a rămas eroul nostru de la Mannheim un necunoscut. De fapt, 
un Erou chiar foarte Necunoscut — căci deși era renumit ca băutor 
și vestit ca zurbagiu, ca erou... nu-l cunoscuse nimeni.

...Acum opt zile, E. N. și-a făcut curaj, mult curpj, și după ce a 
dat pe gît ultimul pahar de curaj, plus încă unu' rpic, s-a urcat în 
tancul său M. 60 din cantonamentul „Sullivan", garnizoana de la Kae- 
fertal — și a pornit vitejește la luptă. înainte, direcția Mannheim I

Inamicul a fost luat total prin surprindere cînd namila de 50 tone 
a năvălit scrîșnind din oțeluri pe principala arteră a orașului. Au fost 
puse pe fugă atît unitățile dușmane care se întorceau de la piață 
înarmate pînă-n dinți cu sacoșe de roșii, varză, dovlecei, cît și trupele 
terestre care ieșiseră la plimbatul cățeilor pe lingă pomi sau detașa- 

cercul. Panica a cuprins chiar și 
servicii, care, camuflindu-se după 
își amplasaseră reumatismele pe

mentale de tineret care alergau cu 
unitățile de elită, cu 
ziarele de dimineață 
băncile publice.

încercările de o-l 
Eroul nu s-a oprit 
chimic cu bășici și fiole de alcooltest ; a trecut vitejește intersecțiile 

roșii erau infiltrați peste tot) ; rotind mereu 
amenințător țeava tunului, E. N. a provocat 
materiale - pungi cu ouă scăpate pe jos, 
de iaurt făcute țăndări.
încleștări directe ; intrînd în torentul circu-

peste culoarea roșie (deci 
turela tancului și orientînd 
dușmanilor grele pierderi 
sticla cu lapte și borcane

Au urmat lupte grele, 
lației, E. N. a făcut zob, în marea bătălie a blindatelor, peste 30 de 
autoturisme. Nu l-au intimidat nici obstacolele antitanc sub forma feli
narelor și stilpilor de electricitate - pe care i-a secerat din mers. Cînd 
planul strategic i-a scos in cale un tramvai inamic, E. N. cu mult 
curaj (și cu încă un păhărel, plus unu’ mic) și-a prăvălit tancul peste 
el, transformîndu-l într-un morman de tinichea.

In ciuda acestor victorii strălucite, situația pe front a început să 
se înrăutățească, iar sticla Eroului Necunoscut să se golească. Așa s-a 
ajuns la momentul suprem cînd în fața tancului — care cu două șenile 
mergea pe trei cărări - a apărut podul de peste rîul Neckar. Cu 
abnegație și spirit de sacrificiu, E, N. a făcut praf un parapet al po
dului, după care a făcut o tumbă grandioasă de 10 metri în apele 
riului, transformîndu-și tancul in submarin, iar pe sine - în îngeraș 
(cu aripioare și coroniță, dar fără whisky).

Vreo două zile s-a muncit, cu macarale, scafandri, cabluri și trac
toare, pentru readucerea la suprafață a rămășițelor (metalice) ale tan
cului șl (pămîntești) ale Eroului.

...In principiu se spune că pentru prevenirea accidentelor militare 
există sisteme în serie de dispozitive de siguranță — atît de sigure că 
omenirea abia a scăpat de catastrofă cînd radarurile, fără să dea pe 
gît un strop de băutură, au confundat un stdl de gîște sălbatice cu o 
salvă de rachete...

...Să fie cinstită, deci, memoria Eroului Necunoscut de la Mannheim 
care a ridicat întrebarea : ce fel de dispozitive trebuie create pentru 
securitate împotriva accidentelor de comportare umană ?

Pentru că E. N. era tanchist, dar putea fi pilot pe un bombardier 
atomic sau servant

Pentru că, pînă la dezalcoolizarea generală și totală, whisky-ul nu 
se poate desființa, iar E. N. se pot găsi destui — și care or rămîne 
cu atît mai necunoscuți cu cît, după ispravă, nu prea ar mai avea cine 
să-i recunoască...

la o rampă de rachete nucleare...
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Se extinde colaborarea 
științifică româno-bulgară

SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia 
a fost semnat Planul de colabora
re științifică, pe o perioadă de cinci 
ani, intre Academia Republicii So
cialiste România și Academia bul
gară de științe.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor stabilite cu prilejul întîlnirilor 
la nivel înalt româno-bulgare, docu
mentul prevede dezvoltarea colabo
rării pe multiple planuri intre foru
rile academice din cele două țări, ex
tinderea contactelor între oamenii de 
știință, realizarea în comun a unor 
teme de cercetare de interes re
ciproc.

Planul de colaborare a fost sem
nat de academician loan Anton, vi
cepreședinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, și academician 
Gheorghi Bliznakov, vicepreședinte 
al Academiei bulgare de științe.

Conflictul dintre Irak și Iran
BAGDAD 17 (Agerpres). — Un co

municat al înaltului comandament 
irakian, citat de agenția națională 
I.N.A. și reluat de agențiile interna
ționale de presă, anunță că forțele 
irakiene staționate in sectorul Basra 
(sudul Irakului) au respins un nou 
atac iranian în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă. Comunicatul pre
cizează că respingerea forțelor ira
niene infiltrate în regiunea Basra s-a 
efectuat „după ce aceste forțe au 
fost atrase în teritoriul irakian".

TEHERAN 17 (Agerpres). — In
tr-un comunicat militar iranian di
fuzat de agenția IRNA și relușt de 
agențiile internaționale de presi se 
anunță că forțele iraniene au rămas 
pe pozițiile cîștigate in urma ofensi
vei din ultimele zile, organizînd, în 
același timp, operațiuni de infiltrare 
in liniile de apărare irakiene. Forțele 
iraniene, continuă comunicatul, au 
avansat circa 22 km pe una din cele 
trei axe ale înaintării lor în sudul 
Irakului, în apropiere de orașul Bas
ra, respingînd „o vastă contraofensi
vă" irakiană.

Demisia președintelui Boliviei
LA PAZ 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, Celso Torrelio 
Villa, și-a prezentat demisia din 
funcția de șef al statului, informea
ză agențiile E.F.E. și France Presse. 
în mod provizoriu, funcțiile preziden
țiale sint asigurate de Statul major 
al forțelor armate boliviene.

Centenar 
Nicolae Titulescu

Buletinul Asociației „Danemarca- 
România" — „Orientering om Ru- 
niâenien" — a publicat un amplu 

.ft’î.tiWA ’î? firet -^uni.^e prezintă 
pe larg ^datele biografice și persona- 

1 litatea Iul ' Nicblăe i Tittilescu, se a- 
rată : „Nicolae Titulescu a fost un 
umanist, un clarvăzător, un apără
tor credincios al cauzei României și 
a păcii. El considera că pacea și 
securitatea fiecărei țări reprezintă 
o problemă cu caracter general, in- 
țelegind că o pace trainică nu poate 
fi asigurată decit printr-un sistem 
mondial de securitate, cu partici
parea tuturor națiunilor lumii".

-«

*

opri pe E. N.
nici la fluierul polițiștilor, echipați de război

din ofensivă ou fost spulberate.

N. CORBU
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dezvoltarea colaborării c& statele

întreține în prezent relații economice cu

Alexandru CAMPEANU

la 
un

prietenie și cooperare 
solemne comune

• Pe bazo indicațiilor secretarului general al parti
dului se înfăptuiesc ample acțiuni de cooperare in 
producție, în cercetare și în tehnologie, îndeosebi in 
domenii de virf ale industriei și științei moderne.

comerțului exterior al țârji noastre este 
mare decit în 1965.

Pagină realizată de Ion FÎN'TÎNARU,

la Manila (1979) con- 
in 10 puncte privind 

spre făurirea unei ;noi

începerea reuniunii de la 
Madrid, România militează ferm pentru co 
ea să se încheie cu rezultate pozitive, 
preconizind co următoarea reuniune gene- 
rai-europeonă să oibă loc lo București.

la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi $î instituții. Tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M 
- - j 40 360 /..........

• România
150 de state, 
j-rf, gr; ?;c.rc;

• Volumul 
de 8 ori mai

„CONTRIBUȚIE 
REMARCABILĂ LA LUPTA 

PENTRU DEZARMARE"
..România, sub conducerea. înțe

leaptă și genială a președintelui

ROMANIA
CEAUSESCU

„România, manifestîndu-se ca factor activ pe 
arena mondială, înfăptuiește o politică externă de 
pace, desfășoară o activitate perseverentă pentru 
micșorarea încordării internaționale, pentru dezvol
tarea colaborării între popoare și consolidarea păcii 
în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Roportul la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român

Multiple contacte, rodnic 

dialog la cel mai inalt nivel
In perioada care s-a scurs de la Congresul al IX-lea, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfășurat o intensă acti
vitate de contacte la nivel inalt, care au înscris contribuții 
esențiale la dezvoltarea relațiilor internaționale ale 
României, la cauza destinderii, securității, colaborării in
ternaționale :

• 96 VIZITE OFICIALE in țări de pe toate continen
tele, între care istoricele itinerare în Africa, Asia, America 
Latină, Orientul Apropiat :

9 103 VIZITE OFICIALE la nivel de șefi de stat care 
au avut loc în România ;

• Cu prilejul întîlnirilor la niveî înalt au fost semnate:
20 tratate de
37 declarații
47 declarații

Ih toate aceste 
documente de .partid și de stat sînt înscrise PRINCIPIILE 
NOI DE RELAȚII INTERSTATALE, pe care România le pro
movează in relațiile cu toate statele și pentru a căror 
generalizare militează consecvent :

• respectul independenței și suveranității naționale 
• egalitatea în drepturi • avantajul reciproc • neames
tecul în treburile interne • nerecurgerea la forță, cît și 
la amenințarea cu forța.

comune
documente, ca și în numeroase alte

Ample legături ale P.C.R. 

cu forțele sociale înaintate 

ale contemporaneității
Partidul Comunist Român întreține relații de prietenie, 

colaborare și solidaritate cu 77 de partide comuniste și 
muncitorești; cu 53 partide socialiste și social-democrate; 
cu 66 alte partide și formații politice, precum și cu diverse 
organizații și mișcări de eliberare.

TARA PĂCII

„Ca țară socialistă, care-și întemeiază întreaga 
politică pe idealurile păcii și progresului, România 
va milita în modul cel mai ferm, și în viitor, pen
tru făurirea unei lumi fără arme șl fără războaie, 
a unei lumi a securității și colaborării pe întreaga 
planetă"

NICOLAE CEAUȘESCU
Din Raportul la cel de-a! Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român

Vastă activitate pentru
Dinamismul relațiilor politice...

Dacă în 1965, în anul desfășurării Congresului . al IX-lea dl 
partidului. România întreținea relații diplomatice cu 66 de state, 
în 1975 numărul acestor state se ridica la 126, pentru ca astăzi 
să avem asemenea relații cu 137 de state. Este o elocventă ex
presie a dinamismului imprimat politicii noastre externe in anii de 
cînd la cîrmo partidului și a țării se, află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cei 17 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea 
constituie perioada cea mai fertilă din întreaga istorie 
a României și pe planul politicii externe. In contextul 
unei situații internaționale deosebit de complexe, țara 
noastră s-a afirmat, ca niciodată în trecut, printr-o ac
tivitate dinamică, constructivă, pusă în slujba marilor 
deziderate : libertatea și independența popoarelor, res
pectarea dreptului fiecăruia de a fi stăpîn pe propria-i 
soartă, destinderea, securitatea, dezarmarea, pacea in 
întreaga lume. Ca rezultat al acestei politici, ca și al 
realizărilor pe plan intern, România se bucură astăzi de 
un prestigiu fără precedent, avînd nenumărați prieteni 
pe toate meridianele lumii.

Imaginea României în lume ca țară a construcției și 
activității pașnice este de nedespărțit de numele și acti
vitatea secretarului general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cunoscut și re-

ț cunoscut pretutindeni ca arhitectul și promotorul dirz, 
înflăcărat al politicii externe a țării noastre, ca emi
nentă personalitate a lumii contemporane, militantul 
neobosit pentru idealurile înaintate ale lumii contem
porane, ca mare „Om al păcii11.

• Au fost constituite 31 de societăți mixte de pro
ducție în străinătate și în țară, 46 de societăți co
merciale, bancare, de transport și asigurare.

• Activitatea de COOPERARE asigura realizarea a 
23,7 ia sută din totalul exportului, contribuind, tot
odată, într-o măsură crescindă la asigurarea eco
nomiei naționale cu materii prime și materiale de bază.

CU ȚĂRILE SOCIALISTE
• Au fost semnate 6 TRATATE DE PRIETENIE, CO

LABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ, 2 TRATATE DE 
PRIETENIE Șl COLABORARE, 18 DECLARAȚII COMU
NE și aproape 50 DE COMUNICATE COMUNE.

• Au fost încheiate peste 240 de acorduri guverna
mentale de colaborare, majoritatea în domeniile eco
nomic și tehnico-științific.

• SCHIMBURILE COMERCIALE cu țările socialiste 
au crescut de 5,8 ORI în ultimii 17 ani.

și sociale

problemele

t

propuneri avansate 
dintre care :

Națiunilor

pe
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OBIECTIV FUNDAMENTAL: 
PACEA, DEZARMAREA

Eforturile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în vederea opririi 
cursei- înarmărilor ' și înfăptuirii dezar
mării s-au concretizat într-un șir de 
inițiative și propuneri avansate In 
O.N.U. și în alte foruri.

• „Deceniul dezarmării ol 
Unite 1970-1980".

• „Consecințele economice 
ale cursei înarmărilor".

• „Pozițio României în ----
dezarmării, in primul rind ale dezarmării 
nucleare, și instaurarea unei păci trainice 
in lume".

• ISTORICELE INITIATIVE ALE TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DIN 
TOAMNA ANULUI 1981 Șl PRIMĂVARA 
ANULUI 1982 ou dat expresie voinței po
porului român de a milita pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare. Această voință o 
fost consacrată prin cele 18 milioane de 
semnături așternute pe APELUL POPORU
LUI ROMAN către recenta sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmării.

• Mesajele adresate de președintele 
Nicolae Ceaușescu tovarășului L. I. 
Brejnev șî președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, cuprinzînd propunerile României 
in vederea făuririi unei EUROPE FĂRĂ 
ARME NUCLEARE, A PĂCII Șl COLABO
RĂRII.

• „Poziția și propunerile României cu 
privire la problemele dezarmării" prezen
tate sesiunii speciale a O.N.U. din împu
ternicirea președintelui Nicolae. Ceaușescu 
și în baza mandatului Marii Adunări 
Naționale.

Inițiative, acțiuni, propuneri
IN SLUJBA ÎNFĂPTUIRII 

SECURITĂȚII SI COOPERĂRII 
PE CONTINENT

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu au înscris contribuții de cea. 
mai mare însemnătate in definirea și 
cristalizarea conceptului de securitate 
europeană, au acționat neobosit pentru 
transpunerea în viață a acestui dezide
rat vital.

• Romgnia este inițiatoorea rezoluției 
adoptate in 1965 de Adunarea Generală 
o O.N.U., intitulată „Acțiuni pe pion re
gional în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între statele europene 
apartinînd unor sisteme șociol-politice di
ferite".

• NORMELE DEMOCRATICE adoptate 
ca modalitate de lucru la reuniunile 
general-europene, începînd cu cele pregă
titoare ale Conferinței de lo Helsinki, sînt 
rodul unei inițiative o României.

• ,De lo

• Poziția fermă a țării noastre a fost 
afirmată in expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in cursul convorbirilor 
care președintele României le-a1 avut cu 
reprezentanții diferitelor state, inclusiv ai 
celor implicate în conflicte.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a 
luat inițiative și a întreprins demersuri 
concrete, in vederea stingerii unor focare 
de conflict și încordare, din Orientul Mij
lociu, din Asia și alte regiuni ale lumii.

• România a inițiat la O.N.U. rezolu- 
țio intitulată „Reglementarea prin mij
loace pașnice o diferendelor dintre state".

TRATATIVELE,
SINGURA CALE DE SOLUȚIONARE 

A DIFERENDELOR
România s-a pronunțat constant 

pentru renunțarea la calea militară și 
recurgerea exclusiv la mijloace politi
ce, la tratative, ca singura modalitate 
rațională pentru reglementarea liti
giilor dintre state.

ÎN SPRIJINUL CREĂRII 
NOII ORDINI ECONOMICE 

INTERNAȚIONALE
Pe baza concepției științifice a tova

rășului Nicolae Ceaușescu cu privire la 
edificarea noii ordini economice mon
diale, România o adus contribuții mar
cante la promovarea acestui obiectiv 
istoric .'

'• Congresul ai Xl-lea ol P.C.R. o elo- 
borat un larg și cuprinzător program de 
acțiune în vederea instaurării noii ordini 
economice internaționale, materializat în 
documentul de poziție prezentat sesiunii 
speciale a O.N.U. din 1980.

• Constituirea Comitetului plenar al 
O.N.U. pentru noua ordine economică 
internațională o fost creat din inițiativa 
unui șir de țări, între care și România.

• Mesajul președintelui Nicolae
Ceausescu adresat celei de-a V-a Confe
rințe UNCTAD de................... ........
ține un program 
măsuri îndreptate 
ordini economice.

...și economice
• Totodată, România participă activ la colaborarea

economică și tehnico-știintifică multilaterală în cadrul 
C.A.E.R. ti . .....

CU ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE
• Un adevărat salt s-o produs în DEZVOLTAREA 

RELAȚIILOR ECONOMICE cu țările în curs de dezvol
tare - ponderea acestora in ansamblul schimburilor 
de bunuri materiale ale României c. iscînd de la 
4,9 la sută în 1965 la peste 28 la sută in prezent.
• România participă la realizarea a peste 130 DE 

OBIECTIVE ECONOMICE in ramurile industriei, agri
culturii, transporturilor etc. in țările in curs de dez
voltare.

• 15 000 DE INGINERI, TEHNICIENI SI ALTI SPE
CIALIȘTI români muncesc în țările in curs de dezvoltare, 
iar în școlile și la universitățile din România studiază 
in prezent aproximativ 11 000 DE TINERI din Asia. 
Africa și America Latină.

CU TOATE ȚĂRILE LUMII,
FĂRĂ DEOSEBIRE DE SISTEM POLITIC

• Ca rezultat a! contactelor, la nivel înalț, in spi
ritul coexistenței pașnice, au fost dezvoltate legături de 
colaborare pe multiple planuri cu toate statele neso- 
cialiste din Europa, cu S.U.A., Canada, Japonia etc.

• Volumul schimburilor cu țările din această cate
gorie a crescut in ultimii 17 arii de 10 ORI.

• Ponderea produselor industriale livrate în aceste 
țări reprezintă 25 la sută din exportul românesc.

• Acțiuni de cooperare în producție cu aceste țări
100. &-------------------- £

Pe toate meridianele -un larg prestigiu 
internațional

Ceaușescu, participă in primele 
rinduri ia lupta pentru denucleari- 
zare inițiată in anumite zone din 
Europa și, in continuare, pe plan 

Cunoaștem foar- 
domnul președinte

„APRECIEM MINUNATELE 
INIȚIATIVE DE PACE"

„Partidul și guvernul român, 
In frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, depun eforturi active 
pentru pacea și securitatea în Eu
ropa. destinderea . internațională, 
soluționarea pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase, pentru dezar
mare. pentru dezarmarea nucleară. 
Noi dăm o înaltă apreciere acestor 
eforturi și sprijinim minunatele 
inițiative de pace pe care le-ați 
formulat dumneavoastră ca mili
tant al păcii".

KIM IR SEN
Secretar generai al C.C. 
of Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene

„EFORTURI RESPONSABILE 
PENTRU LICHIDAREA 

CONFLICTELOR"
..Vă situați printre conducătorii 

preocupați și convinși de. credința Ș 
arabilor într-o pace dreaptă, spre 
care i-ați invitat și pentru a cărei 
realizare, ați depus eforturi, sincere 
și responsabile".

Regele HUSSEIN ol Iordaniei

paneuropean... 
te bine că 
Ceaușescu a contribuit și contri
buie mult la lupta pentru dezar
mare".

ANDREAS PAPANDREU
Primul ministru al Republicii Elene

„PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 
- UN CONDUCĂTOR 
DE TALIE MONDIALĂ"

„Președintele Ceaușescu. prin în
țelegerea atît de profundă a mari
lor probleme ale lumii, poate con
tribui și contribuie la soluționarea 
problemelor globale cele. mai arză
toare ale omenirii. Datorită înțe
lepciunii și devoțiunii sale, dato
rită înțelegerii față de problemele 
mondiale, joacă un rol mare 
scară globală mondială, este 
conducător de talie mondială".

RICHARD NIXON
Fost președinte al S.U.A.

„ÎNALT OMAGIU 
PENTRU ACTIVITATEA 

ÎN SPRIJINUL SECURITĂȚII 
INTERNAȚIONALE"

..Sîntem purtătorii celui mai inalt 
omagiu pentru strălucitele contri
buții ale Excelenței Voastre la.

cauza păcii mondiale, pentru re
marcabilele dumneavoastră iniția
tive privind pacea și securitatea 
internațională. Este convingerea 
noastră profundă că singura cale 
pentru salvarea omenirii de pe
ricolul unui război nimicitor este 
aceea arătată de președintele Nicolae 
Ceaușescu — și anume oprirea, 
pînă nu este prea tîrziu, a cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rind Ia dezarmare 
nucleară, Înlăturarea războaielor din 
viața omenirii".
Prof. RAJ BALDEV
Președintele Adunării 
pentru Integrare Națională din India 
(Declarație cu prilejul conferirii 
distincției „Om al anului 1981")

„PREZENȚĂ ACTIVĂ 
ÎN MAREA 

MIȘCARE MONDIALĂ 
PENTRU APÂRAREA PĂCII"
„Nutresc o mare simpatie pen

tru România, pentru politica acti
vă de pace promovată de pre
ședintele ei. Am aflat cu mare 
bucurie de Apelul adresat de po
porul român Adunării Generale a 
O.N.U. Estfe un fapt remarcabil că 
13 milioane de cetățeni ai Româ
niei și-au pus semnătura pe acest 
apel, care se înscrie ca o contribu
ție importantă la marea mișcare 
pentru dezarmare și pace".

Lordul PHILIP NOEL-BAKER 
Laureat al Premiului Nobel 
pentru pace

— departamentul

)


