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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la 18 ianuarie, la Predeal, pe trimișii speciali ai 
ziarului japonez „Nihon Keizai Shimbun", Mitsuo Murase, directorul 
Oficiului pentru Europa, și Yozo Hasegawa, corespondent special, 
cărora le-a acordat următorul interviu :ÎNTREBARE : Raporturile
româno-japoneze au cunoscut o 
mai largă dezvoltare ca urmare 
a vizitei Excelenței Voastre in 
Japonia in anul 1975, precum și 
a vizitei de răspuns efectuate in 
România de prințul moștenitor, 
Akihito, în 1979. Am dori să vă 
solicităm, Excelență, aprecierea 
cu privire la stadiul actual al 
relațiilor româno-japoneze, pre
cum și sugestiile dumneavoas
tră cu privire la măsurile care 
ar trebui întreprinse pentru am
plificarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri, după ce în 
Japonia conducerea guvernului 
a fost preluată de domnul Ya- 
suhiro Nakasone ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, în deceniul anilor ’70, raporturile româno- japoneze au cunoscut o dezvoltare puternică. Vizita pe care am efectuat-o in Japonia și vizita prințului moștenitor în România au contribuit la o mai bună cunoaștere și au impulsionat relațiile dintre țările noastre.în același timp, aș menționa faptul că în multe probleme internaționale, îndeosebi în problemele dezarmării, ale politicii de pace, țările noastre au poziții identice sau foarte apropiate.Se poate considera că stadiul actual al raporturilor dintre România și Japonia este bun, dacă am lua pe ansamblu aceste relații. Consider însă că sint necesare acțiuni mai susținute — și de o parte, și de alta — pentru a asigura o impulsionare a dezvoltării relațiilor economice. în această privință, este necesar să se ajungă la un echilibru al balanței comerciale, al balanței de plăți, care constituie o bază sigură pentru relații economice reciproc avantajoase. Noi considerăm că există perspectiva să dezvoltăm în continuare relațiile economice. în ce o privește, România dorește și va acționa cu toată hotărîrea în direcția aceasta.Vorbind despre măsurile caretrebui întreprinse, consider că, avînd în vedere existența unei debalanțe • și comerciale și de plăți — este

ar

necesar ca guvernul japonez să găsească soluțiile necesare, reciproc avantajoase. Aceasta cu atît mai mult cu cît o serie de companii japoneze sînt interesate și doresc să se întreprindă eforturile necesare in această direcție. în ceea ce ne privește, așa cum am menționat, considerăm că există condiții să dezvoltăm în continuare colaborarea în toate domeniile.ÎNTREBARE: Politica externă 
a României este foarte activă, 
iar eforturile Excelenței Voastre 
pentru menținerea păcii si secu
rității internaționale sint bine 
cunoscute in multe țări ale lu
mii, inclusiv în Japonia. In a- 
cest context, v-am ruga, dom
nule președinte, să ne vorbiți 
mai pe larg despre izvoarele și 
coordonatele de bază ale politi
cii externe românești.RĂSPUNS : Politica externă a României a fost și este consacrată realizării unei largi colaborări internaționale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Noi am pornit și pornim de la faptul că în lume sînt țări cu orînduiri sociale diferite, că între ele trebuie să se dezvolte relații de colaborare bazate pe principiile coexistenței pașnice, pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității, al neamestecului în treburile interne și al avantajului reciproc. Pentru toate țările, asigurarea păcii și securității internaționale constituie o necesitate în vederea dezvoltării lor economico-sociale, pentru soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane, pentru asigurarea bunăstării materiale și spirituale a popoarelor.România a cunoscut mult timp dominația străină. De aceea a acționat șt acționează ferm pentru lichidarea cu desăvîrșire a politicii de forță, a politicii de dominație, de dictat, a zonelor de influență și, în același timp, pentru realizarea unor relații noi între state, bazate pe principii de egalitate. însăși orînduirea socială a României determină poporul român să acționeze pentru relații de colaborare și prietenie cu toate statele

lumii. Numai în aceste condiții noi considerăm că vom putea realiza năzuințele poporului nostru de bunăstare și fericire, că fiecare popor își va putea soluționa problemele dezvoltării așa cum le dorește, fără nici un amestec din afară.ÎNTREBARE : Solicitîndu-vă 
în continuare amabilitatea, am 
dori, domnule președinte, să ne 
prezentați aspecte mai concrete 
ale contribuției României la 
securitatea și colaborarea euro
peană, inclusiv la negocierile de 
dezarmare, în primul rînd a 
celei nucleare și, îndeosebi, in 
zona Balcanilor.RĂSPUNS: în cadrul politicii generale de colaborare cu toate statele lumii, acordăm o însemnătate deosebită problemelor securității și colaborării în Europa. După cum este bine cunoscut, de fapt, pe continentul european se află mai mult de 80 la sută din armamentele actuale, inclusiv armamentele nucleare. De a- ceea, problema securității și colaborării europene constituie o necesitate vitală pentru toate popoarele continentului, dar și pentru lume.Acordăm, în acest sens, o semnătate reuniunii de la consacrate cooperării și securității europene. Dorim să se ajungă la rezultate pozitive, la convocarea unei conferințe pentru încredere și dezarmare în Europa, să se asigure nuarea reuniunilor începute la sinki.în același timp, depunem o activitate in direcția dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, în acest cadru, pe primul plan punem oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune americane în Europa și retragerea și distrugerea celor existente.Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru o Europă fără nici un fel de arme nucleare, fără blocuri militare, deci pentru desființarea concomitentă atît a Pactului N.A.T.O., cît și a Pactului de la Varșovia, considerînd că aceasta răspunde cel mai bine politicii de pace, de securitate și de progres a fiecărei națiuni.Acordăm, de asemenea, o atenție deosebită dezvoltării colaborării în Balcani. Aș dori să menționez că România întreține relații bune de colaborare cu toate țările balcanice. Pornind de aici, considerăm că sint

întreagamare în- Madrid
conti-Hel-largă

perspective pentru a se obține progrese în extinderea colaborării multilaterale și în transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării pașnice, fără arme nucleare și fără baze militare străine.ÎNTREBARE : V-am ruga, 
domnule președinte, să vă refe
riți la recenta ședință a statelor 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia. Cum apreciați propu
nerile formulate cu acest prilej 
și șansele de realizare a lor ?RĂSPUNS : La recenta Consfătuire a țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia, s-au dezbătut pe larg problemele dezarmării, destinderii, ale soluționării conflictelor actuale pe calea tratativelor, re- nunțîndu-se la forță și la amenințarea cu forța. în comunicatul publicat — destul de amplu — se arată pe larg pozițiile țărilor participante la această consfătuire asupra problemelor vieții internaționale contemporane. Au fost formulate aprecieri și propuneri, care, după părerea mea, prezintă o importanță deosebită pentru politica de destindere, de dezarmare și de pace. Nu doresc să mă refer acum pe larg la ele. Aș menționa, totuși, faptul că țările participante consideră în unanimitate că trebuie să facem totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. S-au formulat propuneri concrete care să ducă la tratative între părțile interesate, pentru găsirea soluțiilor necesare. Mă refer la propunerea privind începerea negocierilor directe între țările N.A.T.O. și țările Pactului de la Varșovia, pornind de la considerentul că, de fapt, țările din aceste două blocuri militare dețin marea majoritate a arraa^n.entelțr și, deci, .un acord, pentru reducerea armamentelor de către aceste două blocuri militare înseamnă un pas hotărît în direcția dezarmării. S-au formulat propunerea cu privire la realizareâ unui tratat între cele două blocuri militare, precum și o serie de alte propuneri constructive, care oglindesc dorința de a se acționa pe calea tratativelor, de a se renunța la politica de confruntare și de a se merge pe calea negocierilor în soluționarea tuturor problemelor complexe ale lumii de astăzi.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe liter .Turkmen, ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, care efectuează o vizită oficială în țara noastră.La primire a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A luat parte Nahit Ozgiir, ambasadorul Turciei la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de prietenie și cele mai bune urări din partea președintelui Republicii Turcia, generalul Kenan Evren.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, cele mai bune urări, împreună cu salutul său cordial, președintelui Republicii Turcia.în cadrul intîlnirii s-a dat o apreciere deosebită cursului ascendent al relațiilor româno-turce pe cele diverse planuri și s-a subliniat decisiv pe care îl au în acest hotărîrile stabilite cu prilejul nirilor și convorbirilor dintre ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren. în acest context, â fost relevată necesitatea de a se acționa în direcția valorificării marilor posibilități existente pentru extinderea și adîncirea in continuare a colaborării dintre țările noastre în domeniul politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate.S-a evidențiat, totodată, că raporturile dintre cele două țări, bazate pe încredere, stimă și avantaj reciproc, servesc in egală măsură dezvoltării economice și sociale a po-

mai rolul sens întîl- pre-

poarelor român și turc, cauzei păcii, securității, cooperării și înțelegerii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Abordîndu-se unele aspecte ale actualității politice mondiale, s-a exprimat îngrijorarea profundă față de situația deosebit de complexă și complicată din lume, relevîndu-se, în acest sens, necesitatea de a se acționa pentru oprirea agravării climatului internațional, pentru stoparea cursei înarmărilor și dezarmare, pentru reluarea cursului spre destindere, pace și colaborare, de respect al independenței naționale.S-a subliniat, totodată, necesitatea de a se face totul pentru rezolvarea pe calea tratativelor a diferendelor dintre state și de a se acționa pentru soluționarea în acest spirit a stărilor de încordare și conflict existente.O deosebită atenție a fost acordată problemelor Europei, unde se află concentrate în prezent cele mai puternice arsenale militare, îndeosebi nucleare, ceea ce reprezintă o gravă amenințare pentru civilizație, pentru însăși existența popoarelor acestîn că în totul rachete cu rază medie, gerea celor existente, perea de negocieri directe și' rea de pași, cît de mici ar linia reducerii înarmărilor, a creșterii încrederii, a întăririi securității. S-a subliniat că este de mare însemnă-

de pe continent și din întreaga lume, cursul ' convorbirii s-a arătat acest an trebuie pentru a nu se să se facă amplasa noi pentru pentru distru- înce- obține- fi. pe

tate încheierea cît mai repede a reuniunii de la Madrid, prin convocarea unei conferințe de creștere a încrederii și dezarmare și continuarea procesului inițiat în capitala Finlandei.Schimbul de vederi a evidențiat, de asemenea, importanța îmbunătățirii relațiilor dintre toate statele balcanice, necesitatea de a se acționa pentru intensificarea colaborării bilaterale și multilaterale, în vederea întăririi relațiilor de bună vecinătate, încredere și înțelegere reciprocă și pentru realizarea unei zone denuclearizate. în acest sens, a fost relevată însemnătatea pregătirea unei întîlniri la nivel de șefi de state și guverne balcanice.în cursul convorbirii s-a subliniat importanța deosebită a lichidării subdezvoltării, reducerii decalajelor dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, necesitatea ca acestea din urmă să conlucreze mai strins între ele pentru soluționarea problemelor dezvoltării economice și sociale și, în acest sens, însemnătatea organizării unei întîlniri la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare. A fost evidențiat faptul că rezolvarea justă și durabilă a problemelor complexe cu care se confruntă în prezent omenirea reclamă participarea activă și egală la viața internațională a tuturor țărilor, indiferent de mărime sau orînduire socială.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

trecerii laai țărilor
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O concepție dialectică, profund înnoitoare

privind unitatea indisolubilă dintre

democrație și socialism
Istoria orînduirilor sociale întemeiate pe exploatarea omului de către om înfățișează o condiție umană dominată de inegalități economico-sociale și asuprire politică, de contradicțiile și tensiunile caracteristice relației dintre individ și autoritate, dintre cetățean și stat. Revine socialismului misiunea ca, odată cu desființarea oricărei forme de exploatare, să așeze pe baze noi totalitatea raporturilor sociale, să armonizeze interesele individuale și cele colective, să instaureze o democrație de tip superior,' adevărată suveranitate a poporului, aducînd la putere o clasă — clasa muncitoare — care-și realizează rolul nu prin izolare de celelalte clase și categorii de oameni ai muncii, ci prin ridicarea întregului popor la conducerea societății, la creația istorică conștientă.In această privință, cu deplin temei poporul nostru leagă crearea unei astfel de democrații de socialism și îndeosebi de marea epocă de creație, inovație și inițiativă socială inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de venirea, cu aproape 18 ani în urmă, în fruntea partidului și statului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul care întruchipează în cel mai înalt grad înțelepciunea, virtuțile revoluționare și civice ale clasei muncitoare, ale poporului nostru. Secretarul general al partidului nostru este făuritorul unei concepții unitare, autorul unei inițiative de mare originalitate practică privind afirmarea democrației socialiste, participarea tuturor oamenilor muncii la conducerea societății.Intr-adevăr, în acești ani, făurirea unei democrații ca o autentică putere a poporului a devenit un ^crez și un program politic. In

structura lor, din inițiativa și cu contribuția hotărâtoare a secretarului general al partidului, s-a acționat cu nedezmințită consecvență pentru o astfel de dezvoltare a sistemului politic al țării, care să facă din democrație nu un atribut Oarecare al puterii, ci o necesitate obiectivă resimțită ca atare și realizată cu convingerea hrănită de
Prof. univ. dr. 

Constantin VLAD
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politice și de studiere o problemei 
naționale

concepția potrivit căreia socialismul și democrația sint de nedespărțit.Și-a găsit astfel întruchiparea viziunea deterministă, profund dialectică ce călăuzește partidul nostru in întreaga operă de făurire a noii orînduiri. Intr-o asemenea viziune, democrația — putere a clasei muncitoare, a întregului popor— își trage seva din stăpinirea de către cei ce muncesc a întregii avuții naționale, din noua structură socială a țării, care unifică rîn- durile națiunii, determinînd comunitatea de interese a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, din afirmarea muncii libere de orice exploatare și servitute socială la loc de frunte, între cele mai înalte valori ale societății. Deținerea întregii puteri de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, condiția omului muncii de proprietar, producător și beneficiar— iată condițiile sociale funda

mentale care dau conținut drepturilor și libertăților democratice, care transformă democrația noastră socialistă dintr-un deziderat în- tr-un fapt real și concret. Aceleași condiții constituie premisele sociale hotărîtoare ale participării maselor largi la la elaborarea de dezvoltare cialismului și lea muncesc, rale a societății și, totodată, a afirmării plenare a personalității fiecărui om al muncii. Se dă astfel expresie conținutului înalt umanist al democratismului nostru socialist, măsura reală a emancipării omului, școală de educație civică, care formează oamenii muncii spre a se manifesta in viața socială in deplină concordanță cu statutul lor de cetățeni liberi ai unei țări libere, ca membri ai unei societăți ce-și întemeiază înflorirea pe împlinirea individului și se dezvoltă în slujba nevoilor fundamentale ale omului muncii ; și, prin aceasta, se manifestă cu o imensă forță de convingere Superioritatea democrației noastre socialiste față de oricare formă a democrației burgheze, care, prin premisele și conținutul ei de clasă, prin rolul și funcțiile îndeplinite, rămîne o formă a dominației clasei burgheze in societate, determinînd caracterul inevitabil limitat și formal pe care îl au pentru oamenii muncii drepturile și libertățile proclamate în capitalism.Adevărată constantă în preocupările tovarășului Nicolae Ceaușescu, grija pentru creșterea rolului maselor largi în viața economico-so- cială și politică a țării și-a găsit o

conducerea societății, și înfăptuirea liniei a țării pe calea so- comunismului — ca- bunăstării tuturor celor ce a dezvoltării multilate-

(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor orașelor 
și comunelor țării, pentru 
realizarea exemplară a pro
gramelor de autaconducere 

și autoaprovizionare
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Conștiința Unirii, 
conștiința unității noastreRăspîndit multă vreme pe un vast teritoriu, neamul nostru s-a fixat într-un bloc omogen pe teritoriul vechii Dacii traiane, trecut de-a lungul secolelor sub diverse dominații nestatornice. Factorul coagulant al poporului, în primul mileniu al existenței sale, a fost desigur limba comună de o parte și de alta a Car- paților, fără elementele dialectale, frecvente la celelalte națiuni neoromanice. A urmat mai tîrziu întemeierea principatelor autonome, al Țării Românești și al Moldovei, ambele, după tradiția populară, înfăptuite prin „descălecarea", fie din părțile Făgărașului, fie din acelea ale Maramureșului, după ce izvoare istorice mai vechi atestaseră existența, in Transilvania, a unor vechi voievodate române. în timpul Renașterii, cărturari a- puseni iluștri, ca de pildă Enea Silvio Picolomini, istoricul, iar apoi papă, sub numele de Pius al II-lea, recunoștea într-un text tipărit poporului nostru romanitatea pe temeiul incontestabil al limbii. Aceeași era și părerea contemporanului și prietenului lui Miron Costin, e- piscopul romano-cato- lic Vito Pilutio, care-i mărturisea impresia asemănării frapante dintre moravurile și firea poporului nostru cu acelea ale neamului său, italian. înaintea lui Miron, Grigo- re Ureche vorbise de cele două „descălecări", în ordinea lor cronologică, „Moldova s-au discălicat mai pe urmă, iar muntenii mai întîi", cu această prețioasă precizare a- supra aceleiași ori-' gini : „măcar că s-au tras de la un izvod".

Acel „izvod", în sensul originar al cuvîn- tului, trebuie înțeles ca origine, și anume romană. Asupra mîn- driei de această natură specula Despot-Vo- dă, cînd în manifestul său către boieri amintea invincibilitatea romană și își expunea un măreț program : „Sper că tn puțină vreme să dobindesc locurile Moldovei mele, pe care le stăpi- nește păgînul (aluzie la cetățile și raialele moldovenești, în posesia turcilor, n.n.), adi-
Însemnări de

Șerban 
CIOCULESCUcă pînă la apa Dunării și nu numai la a- cestea, ci Țara Românească..."Mai interesantă a fost, după unirea celor trei țări românești, realizată de Mihai Viteazul, intuiția politică a lui Vasile Lupu, dintr-o scrisoare ce i-a fost interceptată și in care, sprijinindu-se pe factorul demografic, preconiza răscula- rea românilor din Transilvania, „făgădu- indu-le libertatea".Același, într-un document, se și intitula domn al Moldovei și al Țării Românești.Neomițînd faptul că în secolele anterioare mai mulți domnitori trecuseră de la un scaun la altul și că în stema lor, simbolic, figurau atît bourul moldovenesc, cit și corbul muntenesc, vom observa că pe lingă factorul politic, care a aruncat punți peste hotarele conjunctura- le, important a fost a- cela al cărții. între tiparul românesc din Transilvania și cel din principatele autonome a fost un perma-

nent schimb, peste munți, cu reciprocitate, cărțile circulind uneori în condiții pe care le-am numi eroice, ca atunci cînd, către mijlocul secolului al XVII-lea, moți din Munții Apuseni se cotizau și trimiteau la Iași pe unul dintr-înșii să achiziționeze Cazania lui Varlaam. A- cest fapt s-a întîm- plat și este consemnat pe cartea unui înaintaș al istoricului George Potra.Desigur, fenomenul era mai vechi. întîi cartea religioasă, de la începuturile tipografiei, apoi cea laică, inclusiv nțanuscrisele de copii ale cronicelor, ca și ale cărților populare, din zorii secolului al XVI-lea și pînă la Badea Cîrțan, de la sfîrșitul veacului trecut, au asigurat legătura spirituală dintre frații despărțiți de vitregia timpurilor. Nu mai vobim de ritmicitatea vieții păstorești și a transhumantei, care a mișcat rîn- duri-rînduri de generații, veacuri întregi, de pe un versant al munților către șesul dunărean.Cînd Horea a ridicat masele țărănești pentru dobîndirea drepturilor ce li se tăgăduiau, opresorii i-au creat legenda de „rex Daciae", ba chiar și medalia cu efigia, desigur în deriziune, fără prevederea bătăii îndepărtate a acțiunii lui, in timp, avînd să ducă la marea Unire de la 1 Decembrie 1918.Contemporanii săi, în acel moment, cărturarii Școlii Ardelene, Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior, nu se luptau numai pentru recunoașterea ro-
(Continuare 
în pag. a V-a)

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,

conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie

Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială de 
prietenie, colonelul Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al JamahirieiVizita întreprinsă de conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei A- rabe Libiene Populare Socialiste în țara noastră se constituie într-un eveniment politic de seamă și este menită să contribuie la adîncirea lațiilor de prietenie dintre poarele celor două țări, la tinderea și diversificarea laborării româno-libiene toate domeniile care prezintă interes pentru ambele țări.Născut in anul 1942, la Sirte, Moammer El Geddafi face studiile la Sebha — în sudul țării — și la Misurata. Fiind admis, în 1961, la Academia militară din Benghazi, el își pregăleștb, în paralel, și licența la Facultatea de literatură și istorie a universității^ din aeetașl oraș! ’După ce, în anul 1965, devine ofițer, el pleacă, în 1966, în Anglia, unde urmează un curs de perfecționare la un colegiu militar. împreună cu colegi de promoție, el creează organizația „Ofițerii liberi unioniști", al cărei principal țel este răsturnarea monarhiei, aducerea țării pe calea unei dezvoltări moderne, democrate și antiimperialiste.Revenit în țară, Moammer El Geddafi militează. în rindurile armatei libiene, pentru nobilul înnoirii țării și devine principalul animator al Marii Revoluții de la-1 Septembrie 1969. Dind expresie năzuințelor arzătoare ale poporului libian, la această dată, un grup de ofițeri patrioți, avîndu-1 în frunte pe Moammer El Geddafi, declanșează o acțiune îndrăzneață : monarhia este lichidată, au loc proclamarea republicii și scoaterea țării de sub povara înapoierii feudale și străine.Actul revoluționar tembrie 1969 permite tăți să-și concentreze tru efectuarea unor prefaceri politice și economice ample. Astfel, unul dintre primele obiective a fost lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul libian. A urmat apoi realizarea altui obiectiv de seamă in

re- po- ex- co- în

Arabe Libiene Populare Socialiste.

tel al

a influențelorde la 1 Sep- noilor autori- eforturile pen-

planul vieții economice — preluarea în miinile proprii a bogățiilor naționale, a marilor zăcăminte petrolifere și valorificarea lor in interesul propășirii poporului libian.Moment important în viața țării, sesiunea extraordinară a Congresului General Popular, din martie 1977, instituie puterea populară directă și adoptă principiile și formula unei noi organizări politice interne. Aceste schimbări, concepute pe baza transformărilor economico-sociale, sint de natură să faciliteze progresul societății libiene la toate nivelurile, în conformitate cu principiile noii organizări politice interne, Reuniunea de la Sebha a hotărit ca denumirea țării să fie Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă.
(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi, in jurul orei 12, posturile de radio ți televiziune vor 
transmite direct ceremonia sosirii conducătorului Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer El Geddafi, care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarului japonez „Nihon Keizai Shimbun"
(Urmare din pag. I)Fără îndoială că este necesar să se asigure un echilibru în raportul de forțe, dar acest echilibru trebuie să se realizeze nu prin mărirea și acumularea de noi armamente, ci prin reducerea la maximum a celor existente.Eu consider că propunerile formulate de țările Pactului de la Varșovia constituie o bază importantă de negocieri și este necesar ca și partea cealaltă — mă refer la țările N.A.T.O. — să vină cu propuneri constructive, să răspundă in același spirit, pornind de la răspunderea pe care o avem față de popoarele noastre, față de cauza păcii internaționale.Dacă se va acționa în această direcție, se vor putea găsi soluții acceptabile și pentru o parte și pentru alta.Nu consider că propunerile formulate de țările Pactului de la Varșovia sint singurele care trebuie să fie avute în vedere. în cadrul negocierilor vor trebui discutate propunerile ambelor părți, cit și ale altor state. Avînd în vedere propunerile țărilor membre ale Pactului de la Varșovia, este necesar ca și țările N.A.T.O. să acționeze in același spirit, să se treacă la discuții și tratative, să se renunțe la politica de confruntare și la cursa înarmărilor. Aceasta constituie, de fapt, partea cea mai importantă a hotăririlor adoptate la Praga, care deschid calea trecerii la negocieri, pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru dezarmare.ÎNTREBARE : România, ca 

dealtfel toate țările lumii, a fost 
și ea afectată de criza economi
că mondială. în presa occiden
tală, inclusiv in cea din Japo
nia, au apărut diverse știri cu 
privire la situația economică și 
la datoriile externe ale Româ
niei. Pentru buna și corecta in
formare a publicului japonez am 
dori, domnule președinte, să ne 
prezentați aprecierile dumnea
voastră cu privire la starea ac
tuală a economiei României, in
clusiv a agriculturii, precum și 
unele probleme legate de apli
carea noului mecanism eco
nomic.RĂSPUNS : Criza economică' mondială, care s-a accentuat foarte puternic, a afectat practic toate statele lumii — deci și România.Cauzele acestei crize sint, desigur, foarte multe, dar printre ele aș menționa cursa înarmărilor, care face să se cheltuiască sume uriașe în scopuri neproductive, ceea ce afectează grav dezvoltarea economico-socială. în al doilea rînd, m-aș referi la decalajul tot mai accentuat între țările sărace și țările bogate, care restrînge, de fapt, sfera de activitate economică, făcînd să se accentueze și mai mult criza economică.într-adevăr, în presa occidentală — și, după cum spuneți dumneavoastră, chiar și în Japonia — s-a vorbit mult despre situația economică a României. Sigur, și România a1 trebuit să încetinească ritmul de dezvoltare, dar este necesar să menționez că, și în aceste condiții grele, economia românească a continuat să obțină o creștere importantă, iar în anumite sectoare, cărora le acordăm prioritate, această creștere este chiar foarte mare ; mă refer la domeniul energetic și al materiilor prime. O dezvoltare importantă am obținut și în agricultură. Dealtfel, în acest an am realizat cea mai mare producție de cereale din istoria României.în ceea ce privește datoriile pe care România le are, ele s-au creat ca urmare a unei debalanțe în schimburile comerciale, dar și ca urmare a dobînzilor excesiv de mari care au dus, de fapt, la nerestituirea la timp a unei părți din datorii, alocîndu-se sumele necesare pentru plata acestor dobînzi, care au crescut — la un moment dat — de trei ori mai mult decît cele inițiale. Nu considerăm însă că problemele ivite în economia românească creează probleme deosebite. Dealtfel, la recenta Conferință Națională a partidului am și stabilit măsurile pentru a asigura depășirea acestor greutăți, pentru a înfăptui neabătut prevederile de dezvoltare economică și socială a țării.Pentru că v-ați referit la influența, în general, a crizei economice mondiale, poate ar fi bine de reținut faptul că, în timp ce numărul șomerilor a depășit 30 milioane de oameni numai în țările' dezvoltate, dintre care peste 12 milioane in Statele Unite și peste 10 milioane în Piața comună, în România, de exemplu, nu putem vorbi de existența șomerilor. Dimpotrivă, avem anumite greutăți pentru asigurarea forței de muncă în cîteva sectoare importante ale dezvoltării economice și sociale, dar pe care — sigur — le vom soluționa prin o mai bună re

distribuire a forțelor de muncă, în țară. Chiar în acești ani am realizat o anumită creștere a forței de muncă în industrie. Aceasta demonstrează că, prin măsurile pe care le-am luat, am reușit să diminuăm influențele crizei economice mondiale și avem toate condițiile pentru a putea depăși in mod corespunzător greutățile determinate de aceasta, ca și de unele stări de lucruri negative din activitatea noastră.Am adoptat o serie de măsuri pentru creșterea mai puternică a participării clasei muncitoare, a maselor populare la conducerea societății, inclusiv la procesul de dezvoltare economică. Luăm noi măsuri privind aplicarea noului mecanism economic, care urmărește tocmai să asigure o mai largă cointeresare, dar și o participare directă a tuturor oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Considerăm că aceste măsuri au o importanță deosebită nu numai pentru so- luționarea17 unor probleme actuale, dar și pentru dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, pentru accentuarea caracterului democratic al socialismului în România.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscută propu
nerea dumneavoastră cu privire 
la anularea completă a datoriei 
țărilor sărace, o reducere gene
rală a acestora pentru țările mai 
puțin dezvoltate, o limitare a 
dobînzilor și acordarea in con
tinuare de sprijin țărilor sărace 
in dezvoltarea lor economico-so
cială. Cum vedeți că este posi
bil să se realizeze aceasta ? Cum 
vă așteptați să primească țările 
occidentale imperativul, formu
lat de dumneavoastră, de reeșa- 
lonare a datoriei externe a 
României ? Cum vedeți rolul 
F.M.l. și al Băncii Mondiale in 
soluționarea problemelor econo
mice internaționale ?RĂSPUNS : Am menționat că situația țărilor în curs de dezvoltare s-a agravat considerabil, ca urmare a crizei economice, a politicii financiare mondiale și mai cu seamă a dobînzilor foarte înalte. Se știe că datoriile țărilor în curs de dezvoltare au depășit 600 miliarde de dolari.Este evident că aceste țări nu vor putea să facă față singure marilor probleme fără a se ajunge la o înțelegere corespunzătoare între țările sărace și țările bogate.După cum este cunoscut, toate discuțiile de pînă acum în cadrul tratativelor Nord-Sud s-au încheiat fără rezultate. Există însă astăzi o preocupare generală pentru a se ajunge la soluționarea problemelor țărilor în curs de dezvoltare.într-adevăr, m-am referit la necesitatea anulării datoriilor pentru țările sărace și a limitării hotărite a dobînzilor, în general. Am constatat cu multă satisfacție că asemenea preocupări au însă și alte organisme, că s-a ajuns chiar la unele concluzii comune. Mă refer la propunerea Comisiei Brandt, care a formulat, de asemenea, o astfel de idee a anulării dobînzilor pentru o serie de țări. mai sărace. Și. alte organisme și instituții internaționale economice și financiare sînt preocupate și gîn- desc la soluții. Unii sînt ceva mai îndrăzneți; alții mai reținuți ; toți înțeleg însă că situația care s-a creat nu poate să dureze mult timp.Desigur, nu mă aștept ca țările bogate să fie prea entuziasmate de propunerile făcute, dar chiar în aceste țări sînt cercuri politice și economice care înțeleg că trebuie să se găsească o soluție mai radicală. Cu cît se va ajunge la o asemenea înțelegere mai repede, cu atît va fi mai bine șl pentru țările în curs de dezvoltare, dar și pentru țările dezvoltate, pentru că depășirea crizei economice nu se poate realiza fără a se ajunge la o înțelegere și colaborare între cele două grupări de state. însuși progresul țărilor dezvoltate este condiționat de soluționarea problemelor subdezvoltării, de realizarea noii ordini economice, cu tot ceea ce comportă ea.Sigur, în această privință Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, alte organisme economice mondiale au și pot îndeplini un rol mult mai important. După părerea mea, mai cu seamă Fondul Monetar Internațional șl Banca Mondială ar trebui să desfășoare o activitate mai susținută, să acționeze mai activ în direcția soluționării problemelor subdezvoltării. Din păcate, cuvîntul ho- tărîtor în aceste organisme îl au tot țările bogate. De aceea, problema care se pune- este de a se ajunge, pînă la urmă, la tratative reale între țările bogate și țările sărace, la acorduri care să ducă la soluționarea problemelor subdezvoltării. între aceste măsuri se înscrie problema anulării și a reducerii unor datorii pentru cele mai sărace țări, 

precum și problema dobînzilor, problema creditelor și alte probleme de ordin financiar-economic, care au o importanță deosebită pentru asigurarea reluării activității economice.Doresc să subliniez însă că este necesar să se ajungă la o ordine nouă, la principii noi de relații internaționale, să se renunțe la vechile practici și principii, care s-au bazat pe inegalitate și care nu mai corespund situației actuale. Fără o nouă ordine economică internațională nu se va putea ajunge la o conlucrare reală între țările sărace și țările bogate, iar aceasta, desigur, va avea consecințe deosebit de grave asupra vieții mondiale, în general.Noi ne pronunțăm ferm pentru a se ajunge la soluții pe calea negocierilor — ca între părți egale — re- 'ciproc avantajoase, dar care să dea o perspectivă nouă pentru țările sărace.ÎNTREBARE : Dacă imi per
miteți, domnule președinte, o 
întrebare suplimentară la acest 
punct : România va continua să 
preia credite cu dobînzi înalte, 
sau va renunța la achiziționarea 
de noi credite ?RĂSPUNS : Am hotărît și nu am mai luat, de doi ani de zile, credite, în afară de cele obținute de la Fondul Monetar Internațional, cu o do- bîndă mai avantajoasă, și pe care le-am folosit nu pentru a crește nivelul datoriei, ci pentru a plăti unele datorii cu dobînzi mai mari. Astfel, pe total, am obținut o reducere a datoriei externe a României. Ne propunem ca în 2—3 ani să reducem cu cel puțin 50 la sută datoria externă, pentru ca apoi, în încă 2—3 ani, să o lichidăm complet. în general, am ajuns la hotărirea de a nu mai apela la credite și de a ne baza în dezvoltarea noastră economico-socială pe forțele proprii. De aceea și insistăm mult pe relații economice care să a- sigure un echilibru al balanței comerciale și de plăți, de a nu mai importa dacă nu asigurăm plata prin exporturile românești.ÎNTREBARE: Cum apreciați 
relațiile României cu țările 
membre ale C.A.E.R. și ce con
siderați că va aduce conferința 
la nivel înalt a țărilor membre 
ale acestui organism, ce se aș
teaptă să aibă loc in curind 
pentru a discuta problemele e- 
conomice ale țărilor membre?'RĂSPUNS : România se numără printre țările fondatoare ale C.A.E.R. și trebuie să declar că activitatea acestui organism a avut o importanță mare pentru dezvoltarea economico-socială a țărilor membre, deci și a României.Dar, așa cum se întîmplă în viață, de atunci au trecut mai bine de 30 de ani. Au apărut probleme noi, care cer și alte modalități de soluționare. Au apărut și unele neconcordanțe. Ne propunem deci ca la intilnirea ce urmează să aibă loc la nivel înalt pe problemele activității C.A.E.R., ale colaborării economice între țările socialiste membre ale acestui orga-, nism economic, Să dăm răspuns noilor probleme care au apărut și ca urmare a dezvoltării economice și sociale a țărilor membre. Fiecare țara a cunoscut o dezvoltare foarte puternică. Sint necesare însă măsuri noi privind soluționarea unor probleme, cum sînt materiile prime, energia, specializarea și colaborarea internațională cu alte state.,Noi pornim de la cerința de a a- junge, în cadrul acestei conferințe la nivel înalt, la soluții comune, care să asigure dezvoltarea în continuare a fiecărei economii naționale, înfăptuirea programelor de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a popoarelor noastre și, desigur, participarea lor mai activă la diviziunea internațională a muncii, la colaborarea economică internațională.Considerăm că țările membre ale C.A.E.R. dispun, astăzi, de posibilități mari pentru a soluționa cu forțe comune cele mai complicate probleme, inclusiv în domeniul științei și tehnologiei. In prezent ele sînt în stare să soluționeze cele mai complicate probleme tehnologice, să participe la colaborarea internațională pe o bază de egalitate, reciproc avantajoasă.Ca să fiu bine înțeles, consider că poziția adoptată de unele țări dezvoltate, de restrîngere a licențelor tehnologice, nu este de natură să provoace prea mari greutăți țărilor membre ale C.A.E.R., iar dacă această poziție va continua, ea se va întoarce împotriva țărilor care o practică.Considerăm că țările socialiste dispun de importante posibilități și in domeniul agriculturii ; într-o perioadă destul de scurtă ele vor putea să-și soluționeze complet și aceste probleme, puțind chiar să realizeze și produse peste necesarul lor.

Deci la această reuniune noi mergem cu dorința de a găsi soluții noilor probleme care au apărut, de a soluționa cu forțe comune aceste probleme, în scopul dezvoltării mai puternice a economiei noastre, a construcției socialiste și a participării la diviziunea internațională a muncii.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, a reținut atenția opiniei 
publice mondiale intilnirea pe 
care ați avut-o nu de mult cu 
domnul luri Andropov. V-am 
ruga să vă referiți la probleme
le abordate in convorbirea pe 
care ați avut-o.RĂSPUNS : în cadrul întilnirii pe care am avut-o cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, luri Andropov, am discutat problemele de interes comun ale colaborării bilaterale, problemele internaționale și căile dezvoltării colaborării între partidele și popoarele noastre. România și Uniunea Sovietică sint țări socialiste vecine și sint deopotrivă interesate să dezvolte o colaborare largă, atît în cadrul organismelor din care fac parte, cît și bilateral. Am ajuns la concluzii comune privind necesitatea de a acționa, in continuare, in direcția a- ceasta, ceea ce este în interesul ambelor popoare, cît și al cauzei păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Cu ce ginduri 
intimpinați, domnule președin
te, apropiata dumneavoastră a- 
niversare a 50 de ani de activi
tate revoluționară și 65 de 
ani de viață? Sigur că o astfel 
de aniversare reprezintă un pri
lej de bilanț, dar și de proiecte 
de viitor. V-ați putea referi la 
acestea ?RĂSPUNS : A vorbi despre aniversarea a 50 de ani de activitate revoluționară este foarte greu. Ceea ce aș putea spune este că în toată această lungă perioadă am pornit totdeauna și am făcut totul ca să răspund intereselor poporului meu, dorinței sale de progres, de libertate, de independență, de a fi stăpin pe destinele sale și de a-și făuri orîn- duirea socială pe care o dorește.Sint multe motive de satisfacție și, dacă m-aș referi la stadiul actual de dezvoltare a României socialiste, a cărei producție este astăzi de 50 de ori mai mare decit în 1938, aș putea spune că, într-adevăr, aceste năzuințe ale poporului român au cunoscut împliniri grandioase. Mai sînt însă multe de făcut. Consider că ceea ce s-a realizat în dezvoltarea socialistă a României constituie o bază trainică pentru înfăptuirea în continuare a Programului partidului, a năzuințelor de realizare a unei societăți în care să se asigure o deplină egalitate socială, a societății comuniste spre care năzuim și în cară considerăm că se va putea realiza visul oamenilor de a fi pe deplin stăpini pe destinele lor, pe deplin liberi și independenți.Acestea sînt gîndurile mele acum, la aniversarea unei activități revoluționare de 50 de ani. Nu mă refer la vîrsta de 65 do ani pentru că aș dori să am ceva mai puțin. Dar viața nu se poate întoarce înapoi. Ceea ce pot spune este că acești 65 de ani, din care 50 de ani de activitate revoluționară, i-am trăit slujind poporul, cauza socialismului în țara mea, cauza păcii și colaborării internaționale.Pentru viitor, gîndurile partidului nostru — deci și ale mele — sint de a înfăptui Programul partidului, de a face totul pentru o politică de pace, de dezarmare, pentru o lume fără arme, fără războaie, pentru o lume a colaborării pașnice, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber, să-și realizeze orînduirea pe care o dorește, fără nici un amestec din afară. Considerăm că o asemenea lume răspunde năzuințelor fiecărei națiuni și dorim să conlucrăm cu toate popoarele în direcția aceasta.ÎNTREBARE: Permiteți-ne să 
vă intrebăm, domnule președin
te, care este secretul faptului 
că dumneavoastră puteți desfă
șura o activitate atit de ener
gică ?RĂSPUNS : Nu aș putea spune că este un secret. Mă străduiesc să răspund obligațiilor încredințate de popor, de partid și să folosesc timpul și viața pentru a servi cît mai bine interesele poporului, pentru a contribui la pace și colaborarea internațională, iar aceasta necesită o activitate intensă, permanentă. Deci energia vine de la popor, de la dorința de a-1 servi și de a realiza în cele mai bune condiții dorințele sale de bunăstare și de pace.Aș dori să adresez, prin intermediul dumneavoastră, cititorilor și poporului japonez cele mai bune urări de prosperitate, de bunăstare și de pace.

UNIREA - moment crucial al istoriei 
naționale, temelie a marilor înfăptuiri 

din epoca modernă
Există momente cruciale ale istoriei, a căror însemnătate se vădește mai ales prin perspectivele pe care le deschid unui popor.. în rindul a- cestora se înscrie și Unirea de la 1859 a Moldovei cu Muntenia, expresie a procesului legic de dezvoltare a societății românești, încununarea aspirațiilor și luptei multiseculare a poporului nostru pentru unitate, pentru viețuire în fruntariile firești ale aceluiași stat. Pentru că Unirea de acum 124 de ani a descătușat energiile, a dat un nou impuls efortului de emancipare națională, a creat cadrul teritorial, politic și instituțional capabil să asigure progresul neîntrerupt al națiunii române în toate sferele vieții sociale.Așa cum prima unire a lui Mihai Viteazul de la 1600, în pofida caracterului ei efemer, a lăsat o moștenire politică devenită idee fundamentală în gîndirea politică românească, tot astfel Unirea de la 1859 avea să înrîureas-că profund acțiunile politice pentru unitate și independență națională întreprinse de poporul român. Dealtfel, chiar în momentul înfăptuirii, U- nirea Principatelor fusese întrevăzută, deopotrivă de partizanii, ca și de adversarii ei străini, ca un pas decisiv în direcția unirii tuturor românilor intr-un stat ne- atîrnat. încă în februarie 1859, Vasile Alecsandri, trimis cu misiune la Paris de Alexandru loan Cuza, îi înfățișa lui Napoleon al III-lea perspectivele deschise de actul de la 24 ianuarie 1859 pentru eliberarea românilor aflați sub stăpinire străină și unirea lor cu patria mamă. 

„Vedeți (...), cît e 
de întinsă adevă
rata Românie și 
ce regat impor-
tant ar putea con- ____________________
stitui cu ale sale 
9 000 000 de ro
mâni dacă providența ar reali
za visurile și aspirațiile ei". Domnitorul iși dezvăluia și mai răspicat planurile sale de viitor cînd dg-, clara' fcă țelul său era de a asigura 
„bunăstarea și libertatea a tot ce 
poartă numele de român". Situația a fost sesizată și de ambasadorul austriac la București, care, îngrijorat de consecințele unirii Moldovei și Munteniei, avertiza în următorii termeni Curtea de la Viena : „româ
nii uniți vor considera suzeranitatea 
Porții o rușine și o nedreptate ; ei 
vor socoti țara lor prea mică, vor as
pira la un stat independent, înglo- 
bînd provinciile Transilvaniei și Ba
natul". Un alt reprezentant străin nota la rîndu-i că în statul românesc abia închegat „nici femeile, nici co
piii nu visează altceva" decît unirea acestuia cu Transilvania, Banatul și Maramureșul.Actul de la 24 ianuarie 1859 a fost primit cu entuziasm și speranță de românii de pretutindeni. El a consolidat conștiința națională a românilor aflați în afara granițelor noului stat, a întărit convingerea apropiatei lor reuniri cu acesta; de aceea ei au salutat în actul de la 24 ianuarie 1859 nu numai reușita în sine, vrednică de admirat, a unor conaționali, ci un moment crucial pentru propriul lor destin. Timotei Cipariu, unul din fruntașii luptei de emancipare a românilor transilvăneni, spunea : „Simțul național s-a deșteptat 
in toată românimea. Națiunea ro
mână a venit la conștiința poziției 
care i se cuvine intre națiunile Eu
ropei î ea va face toți pașii cuve- 
niți pentru a ocupa această pozițiune 
cu demnitate (...) Am început a ne 
elibera patria, am început a ne li
bera limba. Am început (...) abia am 
început, dar nu am terminat ; rămine 
ca să continuăm și să terminăm". Exemplul moldo-muntenilor a devenit un puternic stimulent pentru românii transilvăneni, bănățeni, bucovineni și dobrogeni în lupta lor pentru libertate și unitate națională, ce a căpătat din acel moment un caracter mai organizat și mai hotărît.Acțiunile de peste munți au avut la rîndu-le un profund ecou în statul 

român. în timp ce autoritatea — domnul în primul rind — lua tacit măsuri care să permită valorificarea oricărei împrejurări favorabile înfăptuirii dezideratului național al desăvirșirii unității, opinia publică și presa, care nu erau ținute să respecte uzanțe sau să menajeze susceptibilitățile puterilor străine, dădeau glas voinței unanime de a vedea pe toți românii în . frontierele unui singur stat. Sub titlul „Dacia'*,  care exprima un adevărat program politic, începea să apară, din 1861, un ziar la Iași, în paginile căruia se puteau citi afirmații ca acestea : 
„Viața, fericirea și tot viitorul na
țiunii române nu poate fi decit ade
vărata unire a tuturor românilor**  
sau „unitatea României a fost, este 
și va fi aspirațiunea de zi și de 
noapte a oricărui român". Posibilitatea apariției unui stat daco-român, care să cuprindă în granițele sale întreaga națiune română, a alarmat

724 D£ AN! DE LA MĂREȚUL 
ACT AL UNIRII PRINCIPATELOR

Votul prealabil proclamării Unirii de la 24 ianuarie 1859
Pictură de Th. AMAN

In egală măsură marile imperii vecine. încercările de anulare.a. Unirji din 1859 prin ocupație militară, prin j inc ura.ia rea . unor mișcări separatiste ’ și prin compromisul austro-ungar din 1867, care a lipsit pe românii transilvăneni de prețioasele drepturi cîștigate după 1860, a fost răspunsul acestor imperii la Vigurosul curent de unitate declanșat în națiunea română de actul de la 24 ianuarie 1859. Falimentul final al tuturor acestor tentative de a opri cursul firesc al constituirii și desă- vîrșirii statului național unitar român a relevat încă o dată că amestecul brutal — presiunile, amenințările și intervenția directă — al unor puteri străine poate, uneori, întîrzia sau îngreuna realizarea unei aspirații profunde, de vechime multiseculară a unui popor, dar nu poate în nici un chip să o zădărnicească.în același timp, în noile împrejurări de după Unirea Principatelor, s-au intensificat strădaniile pentru dobîndireâ independenței naționale, a cărei realizare se arăta drept una din condițiile de bază pentru desă- vîrșirea statului național. Căci pentru a-și putea îndeplini misiunea sa de unificare deplină, statul român trebuia să rupă ultimele sale legături de dependență față de Poartă, să beneficieze de statutul deplinei suveranități, să desfășoare o politică externă activă, descătușată de orice limitare și să dispună de o forță militară corespunzătoare obiectivelor propuse. Chiar în anul 1859, cînd războiul franco-sard-austriac părea să ofere împrejurări favorabile pentru obținerea imediată a neatîrnă- rii, Alexandru Ioan Cuza scria : „Ca domnitor sint convins de necesitatea de a acționa cu energie și a scoate toate avantajele posibile din evenimentele care se pregătesc pentru fericirea și independența poporului meu". Dealtminteri, în perioada dintre 1859 și 1877 s-au înregistrat o serie de demersuri și inițiative ale guvernelor de la București, care urmăreau să ciștige treaptă cu treaptă prerogativele unui stat deplin independent. Pentru obținerea neatîrnării 

avea să fie nevoie însă de un uriaș efort 'material și uman, de mari jertfe de singe in cursul războiului ruso-româno-turc, din anii 1877—1873.Unirea de la 24 ianuarie 1859 a accelerat totodată ritmul de modernizare al societății românești, a avut un puternic impact asupra structurilor ei economice și sociale, deschi- zînd perspectiva eliminării structurilor anacronice care aminteau de regimul feudal. Principala sferă in cadrul căreia existența unor astfel de elemente perimate reprezenta un obstacol în calea progresului era cea agrară. Repartiția inechitabilă a fondului funciar și relațiile grevate de servituți feudale dintre stăpînii de moșii și țărani împiedicau dezvoltarea agriculturii, principalul sector al economiei naționale. Unirea a făcut posibil un prim pas în direcția eliminării acestor vestigii ale lumii medievale, reforma agrară inițiată de domnul Unirii deschizînd calea unor noi ra-porturi de producție în agricultură și conferind țăranului ait statut.Ritmul alert pe care Unirea l-a imprimat mersului societății românești s-a manifestat și in planul dezvoltării industriei. înmulțirea atelierelor și a întreprinderilor, intensificarea relațiilor de,schimb, apariția unui adevărat program economic care preconiza dezvoltarea industriei naționale au creat condițiile care, de îndată ce independența a fost ciștigată, au făcut posibilă încurajarea prin lege a creșterii acesteia. Consecința socială a acestor prefaceri din economia națională a fost sporirea rindurilor clasei muncitoare din România. Prin locul și rolul ei_________ în viața economică și soclal-pof litică a țării, clasa muncitoare a devfenit exponentul. cel mai ferm, mai consecvent șț mai dinamic al procesului de reînnoire revoluționară a societății, românești, al luptei pentru emancipare socială și națională a poporului român în totalitatea sa. S-a manifestat în acest mod o continuitate perfectă intre tradițiile acestei lupte, făurite și consolidate în evul mediu și dezvoltarea ei în condițiile noi ale epocii moderne.însemnate urmări a avut Unirea și în direcția progresului culturii șț educației. Introducerea invățămîn- tului primar obligatoriu, extinderea rețelei de școli secundare, înființarea universităților din Iași și București; înființarea Societății Academice Române, toate acestea au alcătuit o solidă temelie pe care s-au înălțat cuceririle remarcabile ale culturii și artei românești, ilustrate de prestigioase nume.Eveniment de esență politică, Unirea de la 1859 s-a repercutat asupra întregii istorii românești și fără acest jalon este de neînchipuit dr - mul care — prin Marea Unk 1918 și prin revoluția de e^ferare națională și-socială antifascistă și antiimperialistă din august 1944, inițiată și condusă de Partidul Comunist Român — avea să ducă la România socialistă de astăzi, țară cu o economie puternic dezvoltată și care cunoaște un prestigiu internațional fără precedent. Aceste grandioase cuceriri n-ar fi fost posibile dacă tricolorul Unirii n-ar fi trecut în miinile încercate ale partidului comuniștilor, care avea să-1 înalțe spre noi culmi de civilizație și progres. Se vădește astfel încă o dată justețea caracterizării secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia că Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859 constituie un eveniment istoric determinant pentru poporul nostru, că ea a stat la baza tuturor evenimentelor ulterioare ale epocii moderne a istoriei românești.
Constantin CAZANIȘTEANU

(Urmare din pag. I)vie întruchipare în crearea unui cuprinzător și ramificat cadru democratic, a unui sistem democratic unic în felul său, prin care reprezentanții direcți ai maselor populare hotărăsc asupra destinelor țării, asupra căilor de înfăptuire practică a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, asupra politicii interne și externe. „Se poate afirma, sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, că am realizat o con
cordanță corespunzătoare între 
dezvoltarea forțelor de producție, 
a societății socialiste românești, in 
general și cadrul democratic de 
participare la conducere. Acum 
este necesar să acționăm pentru 
buna funcționare și perfecționarea 
c—țir-oă a formelor democratice de 
conducere a societății".Sistemul democrației socialiste înmănunchează toate clasele și categoriile sociale, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, organele de stat și organizațiile obștești grupate în cadrul Frontu

lui Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român. Congresele oamenilor muncii din industrie și agricultură, organismele permanente pentru perioadele dintre congrese, organele autoconducerii muncitorești, congresele educației, culturii și învățămîntului, intrate în peisajul politic al țării, valorifică înțelepciunea, virtuțile conducerii colective în interesul înfăptuirii, pe baze profund democratice, a conducerii științifice a diferitelor domenii de activitate socială. Congresul și Camera Legislativă a consiliilor populare îndeplinesc un rol deosebit de important în desfășurarea activității consiliilor populare, în dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților.Componente ale sistemului democrației socialiste, sindicatele, organizațiile de femei, de tineret, celelalte organizații de masă și obștești îndeplinesc un rol de seamă in unirea eforturilor maselor largi spre înfăptuirea neabătută a planurilor de dezvoltare economico- socială, a măsurilor de ridicare continuă a nivelului de trai al ce

lor ce muncesc. Același spirit animă și activitatea Organizației Democrației și Unității Socialiste, cu- prinzînd în rîndurile sale milioane de cetățeni, fără deosebire de naționalitate, care nu sînt membri ai Partidului Comunist Român.
O concepție dialectică, profund înnoitoare

în cadrul acestui sistem, un loc și un rol de mare însemnătate revin statului nostru care, în prezent, prin natura și funcțiile sale, este un stat al democrației muncitorești, revoluționare. întruchipare a puterii clasei muncitoare, a poporului, statul are sarcina și răspunderea deosebită de a asigura conducerea unitară, planificată a întregii activități economico-sociale, a tuturor sectoarelor, realizarea echilibrului, a dezvoltării armonioase a societății, a Unei concordanțe cît mai depline între forțele de producție și ansamblul relațiilor 

sociale. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, adîncirea democrației socialiste presupune, de asemenea, ordine și disciplină, respectarea întocmai a legilor și regulilor de comportare în societate, refuzul oricăror manifestări anti

sociale. Tocmai avînd în vedere rolul statului in societate, Conferința Națională a Partidului Comunist Român a exprimat cerința unei continue perfecționări a activității organelor de stat în toate sectoarele, asigurării controlului maselor populare asupra tuturor organelor de stat, întăririi ordinii și disciplinei în toate domeniile.Concepției secretarului general al partidului nostru privind funcționarea sistemului democrației socialiste îi este străină atît contrapu- nerea activității de stat celei obștești, cît șl ignorarea specificului 

fiecăreia dintre ele, a diferențierii lor. Conferința Națională a partidului a subliniat încă o dată necesitatea asigurării unui echilibru, a unei conlucrări armonioase între organismele democratice cu caracter obștesc și organismele de stat, 

și unele și altele componente ale sistemului de conducere unitară a societății noastre socialiste.Funcționarea eficace și armonioasă a sistemului politic, în deplină concordanță cu principiile democratismului socialist este indisolubil legată — așa cum a subliniat secretarul general al partidului — de rolul Partidului Comunist Român, factorul politic unificator, forța politică conducătoare în societate și în sistemul democrației socialiste. Clădit el însuși pe norme și principii democratice de organizare și activitate, partidul nos

tru comunist este inspiratorul tuturor măsurilor de adîncire a democrației socialiste, veghind ca fiecare parte a sistemului politic să-și îndeplinească funcțiile specifice, ca sistemul democrației socialiste în ansamblu să slujească cu abnegație interesele poporului, să servească la participarea permanentă și sistematică a maselor la conducerea societății. Strînsa legătură cu poporul, linia consultării sistematice a maselor largi, promovată consecvent de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ea însăși o vie expresie a dembcratismului nostru socialist — asigură partidului capacitatea de a cunoaște în fiecare clipă procesele ce se desfășoară în societate, de a sesiza la timp ră- mînerile în urmă, contradicțiile care pot apărea, să stabilească cele mai potrivite măsuri pentru învingerea și depășirea lor, pentru mobilizarea întregului popor, a tuturor verigilor sistemului democrației socialiste, pentru asigurarea înaintării neabătute a țării pe calea socialismului.Partidul Comunist Român iși îndeplinește funcțiile de forță politică conducătoare în societate fără 

să preia atribuțiile statului, fără să diminueze în vreun fel rolul pe care acesta îl are ca organ unitar de conducere a activității poporului în edificarea socialismului și comunismului. De aici, sarcina și răspunderea comuniștilor, reafirmată la Conferința Națională a partidului, de a face totul ca statul și organismele democratice de conducere a societății să-și îndeplinească în cele mai bune condiții și la un nivel tot mai înalt rolul ce le revine In toate domeniile de activitate.
Datorăm partidului nostru comu

nist, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ori
entarea fermă spre dezvoltarea șl 
adîncirea democrației socialiste, 
perfecționarea necontenită a for
melor și metodelor conducerii de
mocratice a tuturor domeniilor ac
tivității sociale, izvor nesecat al trăinicie! orînduirii noi, al elanului și abnegației cu care întregul popor înfăptuiește linia partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a țării spre orizonturile civilizației comuniste.
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Un strălucit conducător, un mare fiu al țării
PENTRU PARTID Șl PENTRU POPOR

VIZITELE DE LUCRU ALE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

- AMPLE DESCHIDERI SPRE VIITORUL PATRIEICu fierbinte devotamentcomunist, în lupta pentrudreptate și libertate
<

Fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din 1939

Aspect de la marea demonstrație antifascistă și antirăzboi
nică de Ia 1 Mai 1939țn bogata cronică a luptelor revoluționare din țara 

I noastră, anul 1939 s-a incrustat pentru totdeauna * ca un moment cu adîncă semnificație, in cursul căruia, la chemarea partidului comunist, clasa muncitoare, întregul nostru popor au dat cu tărie glas, prin dîrze și ample bătălii politice, voinței lor nestrămutate de a bara drumul fascismului spre putere, de a apăra independența și integritatea teritorială a patriei, grav amenințate.Acel moment il evocăm cu firească mindrie și emoție acum, cind țara toată, unită ca un singur om, omagiază împlinirea a 50 de ani de eroică activitate revoluționară și aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru că desfășurarea acelor bătălii este strins legată de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru că energia, pasiunea și neînfricarea comunistă cu care a acționat mereu spre a îndeplini sarcinile de mare răspundere încredințate de partid și-au aflat atunci o nouă și strălucită confirmare.Era timpul în care, cum atrăgea atenția partidul comunist, nori negri se stringeau deasupra țării noastre, 
amenințind existența ei liberă, independentă. Tocmai de aceea, partidul n-a încetgt nici o clipă să îndemne la vigilență, la acțiune, să cheme la unirea forțelor vii ale poporului, ca singura cale pentru salvarea patriei. Chemare și îndemn pe care comuniștii le-au așezat cei dintîi pe postamentul faptei. Așa cum s-a intîmplat la 1 Mai 1939, cînd partidul a hotărît transformarea congresului breslelor și a manifestărilor adiacente intr-o puternică demonstrație antifascistă și antirăzboinică a clasei noastre muncitoare. Ca semn al prețuirii și al încrederii pe care i-o acorda partidul, militantul comunist Nicolae Ceaușescu, abia ieșit de pe porțile Doftanei, a fost numit în comisia constituită de P.C.R. pentru pregătirea demonstrației. Alegerea s-a dovedit potrivită, întreaga pregătire și desfășurare a demonstrației fiind puternic marcate de activitatea plină de curaj a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de capacitatea de a mobiliza și convinge masele, de dîrzenia, puterea de muncă și elanul său tineresc, revoluționar, contribuind prin toate acestea in mare măsură la succesul manifestației, la largul său ecou, la afirmarea ei ca o impunătoare mărturie a forței unității de acțiune a clasei muncitoare, a maselor largi populare în lupta împotriva fascismului și războiului, pentru salvgardarea intereselor naționale ale României.
Proletariatul bucureștean, într-o deplină unitate de acțiune, a dat Capitalei, încă din primele ore ale acelei dimineți de 1 Mai, o înfățișare impresionantă. Mii și mii de oameni, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, s-au îndreptat spre sălile de întrunire, hotărîți să-și reafirme opțiunile antifasciste, dorința de a lupta pentru apărarea independenței naționale și integrității țării. Ceasuri întregi, apoi, pornind din Piața Romană, peste 20 000 de oameni au demonstrat pe Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Bulevardul 1848 și, mai departe, spre Porcul Libertății. însuflețiți de îndemnurile tovarășului Nicolad’ Ceaușescu, tinerii comuniști, alături de cei vîrstnici au dinamizat manifestația, scandînd lozinci antifasciste și antirăzboinice, dînd glas hotărîrii lor de a apăra independența națională și integritatea teritorială a României.Acțiunea începută astfel a continuat, sub alte forme, pînă seara tîrziu. La terminarea serbării cîmpenești a muncitorilor bucureșteni, organizată pe stadionul Ministerului Muncii din Parcul Veseliei — la care a luat parte și tovarășul Nicolae Ceaușescu - participant au manifestat pentru unitatea de acțiune a muncitorimii, pentru strîngerea rîndurilor tuturor forțelor patriotice ale națiunii, pentru realizarea Frontului Popular Antifascist.Amploarea demonstrațiilor revoluționare de la 1 Mai 1939 din București a avut larg ecou și dincolo de hotarele țării noastre, acestea fiind socotite de forțele progresiste de pretutindeni ca o dovadă că poporul român se afirma ca un detașament de prim plan al mișcării antifasciste, că voința sa fermă era aceea de a lupta cu toate puterile împotriva oricărui agresor, împotriva fascismului. Deplin îndreptățite sînt, de aceea, cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care arăta că manifestațiile revoluționare prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai 1939 reprezintă „o dovadă a maturității 

clasei muncitoare, a posibilităților de care dispunea 
atunci poporul nostru, forțele sale revoluționare și pro
gresiste de a organiza cu succes lupta împotriva răz
boiului și fascismului".

Vasta și neobosita activitate organizatorică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a materializat in perioada următoare în contribuția sa hotăritoare la reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist, sub semnul eforturilor partidului comunist de a uni într-un larg front antifascist și antirăzboinic toate forțele democratice, patriotice, naționale, în cadrul cărora tineretul ocupa un loc important. La baza întregii acțiuni de reorganizare a U.T.C. au stat concluziile și învățămintele rezultate din analiza campaniei politice pentru pregătirea și desfășurarea manifestațiilor de 1 Mai, prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Comisia de refacere a organizației tineretului comunist. Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comisia de reorganizare a elaborat materialele privind orientarea politică, formele organizatorice și metodele de luptă ale U.T.C., a desfășurat o amplă și susținută muncă organizatorică de pregătire a Conferinței de refacere a tineretului comunist. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a ocupat direct de refacerea organizației U.T.C. din Capitală, precum și din alte centre Importante ale țării, participînd la numeroase consfătuiri și ședințe ilegale in care au fost constituite comitete regionale ale U.T.C. ; într-o perioadă scurtă au fost înființate, cu sprijinul organizațiilor de partid, comitete regionale ale U.T.C. în Bucovina, Moldova, Dunărea de Jos, Someș, Timiș, Mureș, Oltenia și în alte zone ale țării.
La capătul unei intense activități pregătitoare, spre sfirșitul anului 1939, s-a întrunit, într-o casă conspirativă din București, Conferința de refacere a Uniunii Tineretului Comunist la care au participat delegați ci comitetelor regionale din întreaga țară. Raportul privind reorganizarea U.T.C., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a analizat problemele majore ale organizației în contextul situației interne și internaționale, a implicațiilor grave ale războiului asupra tinerei generații, a obiectivelor imediate și de perspectivă ale Uniunii Tineretului Comunist. După dezbaterile care au avut loc asupra raportului, conferința a adoptat un cuprinzător plan de acțiune și a ales Comitetul Central al Uniunii .Tineretului Comunist ; în secretariatul C.C. al U.T.C. a fost ales - pentru meritele sale deosebite în lupta revoluționară, pentru calitățile organizatorice remarcabile, pentru spiritul său politic - tovarășul Nicolae Ceaușescu.Comitetul Central al U.T.C., în frunte cu comunistul Nicolae Ceaușescu, a pornit imediat, cu energie și tenacitate, la constituirea unei puternice organizații revoluționare a tineretului la scară națională, capabilă să activeze in condițiile grele ale ilegalității ; au fost înființate secțiile de specialitate aie C.C. al U.T.C., precum și ale organelor teritoriale la nivel regional și județean. La 15 martie 1940 a apărut gazeta „Lupta tineretului" - organul de presă al C.C. al U.T.C. „Drumul 

pe care ne angajăm să ducem lupta este greu și spinos - se spunea în primul număr al gazetei. Dar 
e singurul de urmat. E drumul iuptei unite a tineretu
lui. E calea frontului unic al tuturor celor ce muncesc. 
U.T.C. se va strădui să transforme această luptă intr-o 
acțiune a tineretului împotriva războiului— Steagul roșu 
încredințat U.T.C. de Partidul Comunist va deveni 
steagul a sute de mii de tineri. Nici ocna, nici închi
soarea nu va opri lupta U.T.C., căci cauza pentru care 
luptă e cauza întregului tineret muncitor din România*.  Eia un solemn angojament pe care tinerii militanți comuniști aveau să-l respecte pe deplin.Urmărit de siguranță încă din august 1939, cind Tribunalul Militar al Corpului II Armată din București il judecase în contumacie și îl condamnase pentru „complot împotriva ordinii sociale" la 3 ani de închisoare și 20 000 lei amendă, tovarășul Nicolae Ceaușescu va fi orestat în 29 iulie 1940, în timp ce pregătea acțiunile revoluționare pe care urma să le desfășoare tineretul comunist din București cu prilejul zilei de 1 August 1940, zi de luptă contra războiului.Comunistul Nicolae Ceaușescu își va urma însă cu fidelitate crezul său politic — căruia i se consacrase din tinerețe - va înfrunta cu bărbăție regimul de închisoare, continuînd activitatea revoluționară, adînc încrezător în biruința cauzei în slujba căreia activa de atiția ani.

Dr. Florea DRAGNE cercetător științific principal la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

2 iulie 1965. O dată memorabilă pentru oamenii muncii din Ploiești. în acea luminoasă zi de vară, în orașul petrolist a sosit într-o vizită de lucru conducătorul iubit al partidului, - tovarășul Nicolae Ceaușescu. Erau zile de efervescență politică în pregătirea marelui eveniment care avea să deschidă o etapă nouă în istoria țării : Congresul al IX-lea. Conducătorul partidului venise, după cum a subliniat in cuvîntarea rostită la adunarea populară care a avut loc în acea zi la uzinele „1 Mai“, pentru că 
„pregătindu-se pentru a 
porni la noul drum, parti
dul, Comitetul său Central 
consideră că este bine să 
se sfătuiască cu muncitorii, 
cu țăranii, cu intelectualii, 
cu toți cei care, sub con
ducerea sa, vor străbate 
acest drum“.Oamenilor muncii de la uzina constructoare de utilaj petrolier, de la Rafinăria și Combinatul petrochimic Brazi, din alte unități ploieștene le-a revenit marea cinste de a participa la unul dintre primele dialoguri de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care aveau să aducă suflul înnoitor al democrației socialiste în întreaga noastră viață economică și socială. Muncitorii, maiștrii, inginerii cu care a stat îndelung de vorbă (reporterul a avut fericirea de a fi martor ocular) au fost de la bun început impresionați de atenția deosebită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat-o problemelor fundamentale ale făuririi unei industrii moderne, competitive : promovarea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, calitatea producției, ridicarea pregătirii profesionale. Astfel, în fața unor instalații de foraj competitive în acel moment, conducătorul partidului, privind în perspectivă, i-a sfătuit pe autorii lor să nu se mulțumească cu ceea ce au obținut, să acționeze mai stăruitor

2 iulie 1965 : Vizită de lucru la întreprinderea „1 Mai” 
din Ploiești

3 septembrie 1981 : In fața machetei Combinatului petrochi
mic Teleajen se examinează căile eficienței superioare

Permanența marilor îndemnuri pentru înflorirea 
culturii socialiste, pentru formarea omului nou

Implicarea maselor de oameni ai muncii din țara noastră în amplul proces al activității cultural-artistice și educative in pluralitatea ei de forme a devenit o realitate incontestabilă și reprezintă una din marile cuceriri ale politicii umaniste a Partidului Comunist Român. în climatul deosebit de fertil asigurat de orientările, îndemnurile și indicațiile date de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în efervescența creatoare generată de Festivalul național „Cintarea României" s-au creat condiții optime pentru ca tot ce a dat mai de preț spiritualitatea românească, cele mai importante valori culturale ale umanității să fie puse Ia îndemina maselor, contribuind la îmbogățirea permanentă a orizontului de cunoaștere al celor ce muncesc. In condițiile socialismului, arta și literatura nu mai sînt un simplu bun cultural pe care poporul și-l însușește în mod pasiv. Participarea la actul de cultură, la activitatea cultural-artistică și educativă reprezintă dialogul firesc Intre public și creatori, exprimă interesul reciproc pentru crearea de noi valori autentice. umaniste. Și dacă putem vorbi astăzi despre manifestarea plenară a democrației culturii, despre deplinul acces al maselor la valorile civilizației naționale și universale, despre mîndria, demnitatea de a ne ști stăpîni pe prezentul, dar și pe trecutul și viitorul nostru, aceasta se datorează în mod decisiv 

pentru înnoirea și modernizarea fabricatelor, să țină pasul cu performanțele pe plan mondial. „Este foarte bine — spunea el — să mergeți pe această linie, reproiectînd acele utilaje cărora viața, tehnica le-au luat-o înainte".Oamenii uzinei „1 Mai“ — care datorită prețioaselor orientări ale secretarului general al partidului s-a dezvoltat de atunci de peste trei ori — au pus în aplicare neabătut acest 
STRATEGIA DEZVOLTĂRII

- hotărîtă in dialogul permanent 
și fructuos cu oamenii muncii

cuvînt de ordine. „In răstimpul care a trecut de la acea primă vizită la începutul noului drum, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat de nenumărate ori în mijlocul colectivului nostru — ne spune inginerul Mihai Mateescu. Ne-a încurajat, ne-a ajutat, dar s-a și încruntat cînd treburile mergeau mai slab. Sub ochiul său exigent s-a dezvoltat puternic creația tehnică. Dacă primele tipuri de instalații le realizam după documentație străină, acum tot ce facem este concepție românească. Ne străduim să fim cit mai competitivi pe piața internațională".Unul dintre cei ce au luat cuvîntul Ia adunarea populară din 2 iulie 1965 a fost și directorul de atunci al Rafinăriei Brazi — Bujor Olteanu.— Ce idee de bază s-a desprins din acel prim dialog de lucru al conducătorului partidului intr-un mare centru muncitoresc ?

gindirii noi, revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, acțiunii sale dinamice in care se înscrie vastul orizont al țării întregi. Prețuind ca nimeni altul creația artistică, virtuțile creatoare ale poporului, tezaurul de valori ale trecutului și marele potențial artistic al prezentului. secretarul general al partidului a deschis, cu pătrunderea și cutezanța ce-1 caracterizează, largi orizonturi creației, i-a onorat pe creatorii din patria noastră cu atenția si prețuirea sa, cu o caldă și permanentă îndrumare, cu îndemnuri echivalente, prin profunzimea și generozitatea lor, cu marile descătușări de energii creatoare demne de epoca noastră socialistă, epocă de anvergură renascentistă. Beneficiind de fiecare dată de o- rientările sale clarvăzătoare, de ideile sale mobilizatoare, oamenii de artă și cultură datorează tovarășului Nicolae Ceaușescu o amplă regăsire și valorificare plenară in artă a izvoarelor naționale, a istoriei eroice a poporului, a muncii și a vieții lui pentru făurirea propriului destin. A privi cu ochii larg deschiși, cercetători, pătrunzători realitățile pasionante ale prezentului socialist, a participa la a- ceastă măreață epopee e- roică a poporului, a fi responsabil față de prezentul și viitorul patriei noastre, a ști să asculți, să înțelegi și să exprimi bucuriile, frămintările, aspirațiile și împlinirile celor mulți și a crea, pe această bază, opere de artă folositoare

— Ne-a spus atunci tovarășul Ceaușescu : „Po
tecile pe care vom merge 
nu sînt pe deplin cunoscu
te... Sinteți dintr-o regiune 
de munte ; știți că cei care 
urcă spre piscurile munți
lor, pe măsură ce ajung 
mai sus, încetinesc pasul. 
Noi, comuniștii, impreună 
cu întregul popor, nu nu
mai că nu încetinim pasul 
ci grăbim urcușul spre cul
mile înalte ale civilizației..." Această mare idee ne-a călăuzit, ne-a mobili

zat pe noi toți cei ce am înălțat marea platformă petrochimică de la Brazi, ca apoi tot la indicația tovarășului Ceaușescu să dezvoltăm o nouă platformă petrochimică — de la Teleajen. Mai apoi și altele. în diferite zone ale tării. Lucrez acum la Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări de rafinării Ploiești. Efortul nostru este să găsim cele mai eficiente tehnologii de prelucrare a țițeiului, pentru a se valorifica în condiții superioare această prețioasă materie primă. Experiența, inteligența românească în domeniul construcției de rafinării — tot la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu — o valorificăm acum si peste hotare....Pe urmele vizitelor de lucru ale secretarului general al partidului, un alt popas îl facem la întreprinderea de utilaj chimic. Aici, secretarul comitetului de partid. Nicolae Boancă.

poporului, creații durabile capabile să dea seamă și viitorimii asupra caracteristicilor tumultuoasei noastre epoci — iată ceea ce ne îndeamnă mereu și mereu secretarul general al partidului, deschizînd astfel un larg cimp de afirmare creației artistice, libertății de exprimare specifică și înlăturind, totodată, orice îngustime dogmatică, de esență proletcultistă. Acest vast pro-
Nicolae CALINOIU președinteleUniunii compozitorilor și muzicologilor

ces de revitalizare a gindirii și practicii artistice în țara noastră nu ar fi fost posibil fără introducerea largă, tot mai profundă, a democrației socialiste in întreaga noastră societate, proces înnoitor ce se leagă in chip direct și indisolubil de viziunea și acțiunea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul națiunii noastre, călit în marile bătălii revoluționare ale clasei muncitoare, ginditorul profund și strălucit care a îmbogățit practica și teoria revoluționară mondială cu idei și teze de o larg recunoscută originalitate. Creatorii României socialiste sint, așadar, beneficiarii unor idei și concepții originale, profund patriotice și democratice despre cultură, despre rolul artei și al artistului în formarea omului nou, cu o 

ne evocă vizita din octombrie 1973 : „Vizitînd unitatea noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a criticat pe bună dreptate pentru calitatea slabă a unor utilaje pe care le livrasem. Dar tot atunci a stabilit împreună cu noi dezvoltarea și modernizarea unității. Directorul a prezentat proiectele. Dar cu ochiul său scrutător tovarășul Ceaușescu a observat imediat amplasarea greșită, neeficientă a hale

lor. a secțiilor de fabricație. întortochiatul flux de fabricație. Din citeva observații precise, clare s-a conturat noul proiect, superior din toate punctele de vedere. Dezvoltîndu-se pe noile coordonate stabilite de secretarul general al partidului, întreprinderea noastră s-a dezvoltat puternic. dobindind un real prestigiu în domeniul utilajelor pentru industria chimică, petrochimică și de rafinării. Iar din acest an am început să fabricăm — ceea ce constituie o cinste pentru noi — utilaje pentru prima centrală electrică nucleară ; de asemenea vom produce agregate și utilaje pentru primele platforme marine de extracție a țițeiului. Oare am fi ajuns aici, pe acest vîrf al creației tehnice, dacă atunci, în momentul acela greu și decisiv, n-am fi avut sprijinul nemijlocit al conducătorului partidului și statului nostru ?“Mergînd prin Ploieștiul 

conștiință înaintată, socialiști. Democratismul culturii ce poartă pecetea gin- dului și acțiunii revoluționare a marelui ctitor al României socialiste a devenit în climatul de efervescență creatoare al societății noastre nu numai o necesitate, ci o realitate vie, de necontestat. Accesul nelimitat la crearea și receptarea valorilor culturale, ampla participare a maselor la făurirea acestor valori se înscriu in marea epopee națională, ca un act cu profunde valențe, etice, estetice .și umanist-revolu- ționare. Sub semnul Festivalului național „Cîntarea României", amplă manifestare cultural-educativă de afirmare a geniului creator al poporului nostru, organizat din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, creația, arta interpretativă, învățămintul și educația s-au realizat într-o armonie fără precedent,înflăcărați de ideile programatice exprimate și cu prilejul expunerii la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, în care secretarul general al partidului spunea că „nu imi
tația, nu uniformizarea, ci 
diversitatea, redarea speci
ficului propriu al fiecărui 
popor înseamnă adevărata 
creație artistică și literară", creatorii din România socialistă au înțeles mai clar că viața și creația poporului, a maselor largi de oameni ai muncii, lupta pentru libertate națională și progres social trebuie să constituie adevăratele lor 

modern de astăzi, aproape nu există unitate economică sau socială mai importantă care să nu-ți amintească de contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la o- rientarea și dezvoltarea ei de ansamblu. Ne oprim, bunăoară, la Institutul de petrol și gaze : înălțat aici, la Ploiești, ca rod al concepției președintelui țării că învățămintul superior trebuie să se afle in nemijlocită legătură cu producția. AcUm. aici, in „cetatea aurului negru", se pregătesc pentru a deveni specialiști în forajul, extracția și prelucrarea țițeiului peste 4 600 de stu- denți ; dintre ei, peste zece la sută sînt veniți din 53 de țări ale lumii.Datorită strategiei economice și sociale stabilite după Congresul al IX-lea al partidului, asemeni tuturor orașelor țării, și Ploieștiul a cunoscut o dezvoltare fără precedent. S-aii tăiat largi artere de circulație pe marginea cărora s-au înălțat blocuri moderne cu peste 42 000 de apartamente. cu sute de unități comerciale și de servicii publice, s-a reconstruit centrul administrativ și cultural al orașului. Orice locuitor din acest modern și înfloritor municipiu de azi iți spune cu satisfacție și mindrie că toate cite s-au împlinit in perioada ultimilor 18 ani se datoresc marii griji a omului care poartă grija dezvoltării întregii țări.De aceea, pe întreg parcursul documentării noastre. oamenii muncii pe care i-am întîlnit și-au însoțit relatările si opiniile de cele mai fierbinți urări de ani multi, cu sănătate, fericire și nesfîrsită putere de muncă adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu care, de peste cinci decenii de' activitate revoluționară. își consacră gîndirea și faptele fericirii poporului.
Constantin CAPRARU

surse de inspirație și vitalizare a artei, calea cea mai durabilă pentru consacrarea creației noastre, atît pe plan național, cit și internațional. La îndemnul partidului, al secretarului său general s-au creat opere originale de inaltă valoare artistică, inspirate din istoria națională, din lupta și activitatea partidului nostru, din actualitatea socialistă.în cadrul unei întilniri cu compozitorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, arăta : „Ceea ce 
conferă prestigiu și autori
tate muzicii noastre in fața 
celorlalte națiuni, ceea ce 
face să-i sporească valoarea 
pe plan internațional este 
nu imitarea sau copierea 
unor curente sau școli la 
modă în străinătate — ci 
exprimarea fidelă a năzuin
țelor poporului nostru, a 
trăsăturilor sale sufletești, 
a țelurilor supreme cărora 
își consacră elanul și for
țele creatoare".Este o datorie patriotică și cetățenească pentru toți slujitorii artelor de a-și spori eforturile pentru a răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale culturii noastre socialiste, con- sacrîndu-ne întreaga putere de muncă ridicării la o nouă calitate a vieții artistice românești, așa cum ne îndeamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminent conducător al partidului și statului nostru, militant neobosit pentru înflorirea continuă a României socialiste, strălucită personalitate a vieții politice internaționale.
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Pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor orașelor și comunelor țării, 

pentru realizarea exemplară a programelor de autoconducere și autoaprovizionare

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI DOLL 

către toate consiliile populare județene 
și al municipiului Bucureștiîn anul 1982 — cel de-al doilea an al cincinalului calității și eficienței — oamenii muncii din patria noastră, români, maghiari, germani și de alte naționalități, ac- ționind cu dăruire și abnegație pentru realizarea obiectivelor stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru traducerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, au obținut succese importante în toate domeniile de activitate.în cadrul bilanțului general al rezultatelor obținute de poporul nostru, Consiliul popular al județului Dolj raportează că în anul 1982 au fost obținute 573 mii tone grîu și orz și 530 mii tone porumb. S-au livrat la fondul de stat peste 300 mii tone grîu, 400 mii tone porumb, 42 000 tone carne, 100 milioane bucăți ouă, 154 mii tone legume, din care peste 45 mii tone de la gospodăriile populației.A fost depășită cu 107,5 milioane lei pro- ducția-marfă industrială și cu 134 milioane lei producția industriei mici.Prevederile planului Ia livrările de mărfuri către fondul pieței au fost depășite cu 30 milioane lei și la export cu 1,4 milioane lei.S-a realizat suplimentar un volum de investiții de 22,4 milioane lei, dîndu-se în folosință oamenilor muncii peste 4 600 apartamente ; valoarea lucrărilor efectuate prin munca patriotică a cetățenilor pentru gos- podărirea localităților a fost de peste 750 milioane lei.Puternic mobilizați de istoricele hotărîri ale celui de-al XII-lea Congres al partidului, de sarcinile ce ne revin din magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, oamenii muncii din județul Dolj au pășit în al treilea an al actualului cincinal cu hotărî- rea fermă de a munci cu abnegație și devotament pentru consolidarea rezultatelor obținute, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor planului, transpunerea în viață a programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, întărirea ordinii și disciplinei, realizarea unei noi calități in toate domeniile de activitate.

Consiliul popular al județului Dolj adre
sează consiliilor populare județene și a! 
municipiului București chemarea la între
cere socialistă pentru îndeplinirea și depă
șirea obiectivelor ce ne revin din Planul 
național unic de dezvoltare economlco- 
socială pe anul 1983, angajîndu-se să rea
lizeze :

I. ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII SI APUCĂRII 
PROGRAMULUI DE AUTOCONDU
CERE ȘI AUTOAPROVIZIONARE 

TERITORIALAObiectivele fundamentale în acest domeniu le vor constitui realizarea planurilor de dezvoltare a producției agricole vegetale și animale, îndeplinirea tuturor prevederilor înscrise in programele de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, sporirea contribuției locuitorilor satelor la formarea fondului de stat și buna aprovizionare a populației.Se va desfășura o susținută muncă poli- tico-organizatorică pentru aplicarea Hotărî- rii Conferinței Naționale a partidului privind creșterea efectivelor de animale de către membrii cooperatori, țăranii cu gospodărie individuală și toți cetățenii care dețin suprafețe de teren, și pe această bază prevederile planului privind efectivele de animale in gospodăriile populației vor fi depășite cu 4 700 capete bovine, 1 500 vaci și juninci, 11 800 capete ovine, 13 000 capete porcine, precum și 150 000 păsări, în care scop se vor produce și livra cel puțin 2,5 milioane pui de o zi ; se va dezvolta creșterea iepurilor de casă, urmînd ca din această sursă să se asigure 300 tone carne; vom depăși sarcinile prevăzute în programele speciale la piscicultura cu 76 tone pește, sericicultură cu 320 kg, plante medicinale cu 22 tone, ciuperci cu 21 tone și material săditor cu 33 mii bucăți puieți.Se vor prelua suplimentar de la gospodăriile populației 100 tone carne bovine, 1 milion bucăți ouă, peste 5 000 tone legume și 10 tone miere de albine. Gospodăriile populației vor produce și valorifica către stat 35 000 tone sfeclă de zahăr și 2 200 tone floarea-soarelui.Cu participarea populației se vor executa decolmatări și curățiri de canale pe 15 km, desecări și combaterea' eroziunii solului pe 125 ha și se va reda în circuitul agricol o suprafață de 80 ha.Cu sprijinul populației șl al cooperativelor agricole de producție se vor da în funcțiune încă 18 brutării sătești ; se va acționa pentru dezvoltarea continuă a gospodării- lor-anexe care vor crește cel puțin 10 000 porci, 100 000 păsări, 1 000 oi, 5 000 iepuri de casă și 50 vaci de lapte ; volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul de stat va fi depășif față de plan cu 20 milioane lei ; se vor da în folosință 20 000 mp spații comerciale ; se va mări cu încă 9 numărul unităților „gospodina" și se va extinde desfacerea semipreparatelor și preparatelor de acest tip prin 20 secții ale magazinelor alimentare.
U. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI ȘI AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIEDepășirea planului la producția-marfă industrială cu 5 milioane lei și la livrările de mărfuri către fondul pieței cu 4 milioane lei, prin diversificarea producției, lansarea în fabricație a 20 sortimente noi și folosirea unor materiale locale și recuperabile.Prin înființarea de noi secții și unități pentru reparat aparate de radio și obiecte electrocasnice, reparații de construcții și instalații, ateliere de tăbăcit piei de animale mici, tapițerie și altele, volumul prestărilor de servicii va fi depășit cu 6 la sută. Planul valoric la export va fi depășit cu 5 la sută. Depășirea beneficiilor planificate cu 5 la sută și a productivității muncii cu 2,5 la sută.Vor fi asimilate și produse peste plan In atelierele proprii piese de schimb și accesorii în valoare de 1 milion lei ; prin valorificarea cenușii de termocentrală se vor realiza 2,5 milioane bucăți în echivalent cărămizi ; se vor organiza 3 unități 

pentru achiziționarea, recondiționarea și valorificarea obiectelor de folosință îndelungată de la populație, ca mobilă, autoturisme, articole electrocasnice și altele.
III. ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
SI AL ACTIVIȚAȚII DE CON

STRUCȚIISe va asigura devansarea dării în folosință cu 30—60 zile a unui număr de 900 apartamente ; producția netă și productivitatea muncii în activitatea de construcții- montaj vor fi depășite cu 2 la sută față de plan.Prin reducerea consumurilor normate cu 1 000 tone ciment, 120 tone metal și 70 mc material lemnos, gospodărirea judicioasă a materialelor pe șantiere se va obține reducerea cheltuielilor materiale cu 2.30 lei la 1 000 lei producție de construcții-montaj. Se vor policalifica, peste numărul stabilit, cel puțin 300 muncitori.Sarcinile de plan la lucrările de întreținere a drumurilor vor fi depășite cu 50 km și se vor extrage peste prevederi din balastiere locale 5 000 mc agregate minerale.
IV. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE ȘI LOCATIVEDepășirea planului de producție-prestații cu 14 milioane lei și de beneficii cu 1,2 milioane lei. Reducerea cheltuielilor cu 2 lei la 1 000 lei producție-prestații, realizîn- du-se o economie suplimentară de 1 milion lei. Recuperarea, peste prevederile planului, a 60 tone metale feroase, 3 tone metale neferoase și 80 mc material lemnos.Se vor pune în funcțiune 2 instalații de biogaz, precum și o microhidrocentrală cu o putere instalată de 18 kW șl o producție de energie electrică de 83 000 kWh, iar la transportul local de călători se va obține o economie, față de consumul normat, de 70 tone carburanți ; prin folosirea la maxj- mum a iluminatului natural și prin îmbunătățirea randamentului instalațiilor de producere a energiei termice, la unitățile subordonate consiliului popular județean se va realiza o economie de cel puțin 470 MWh energie electrică șl 450 tone combustibil convențional.
V. VENITURILE PROPRII 

LA BUGETUL LOCALUn număr de 54 unități admlnistrativ-te- ritoriale se vor autofinanța prin mobilizarea și atragerea de noi surse de venituri, mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, creșterea eficienței în utilizarea fondurilor alocate.Veniturile proprii ale bugetului local vor fi depășite, față de prevederi, cu 10 milioane lei, prin întărirea autogestiunii și autofinanțării unităților economice de subordonare locală, depășirea sarcinilor de plan și reducerea cheltuielilor de producție.
VI. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII, 
AL ÎNFRUMUSEȚĂRII ȘI SISTE

MATIZĂRII LOCALITĂȚILORSe va acționa cu toată fermitatea pentru transpunerea în fapt a prevederilor Legii nr. 10/1982 referitoare la obligațiile șl răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice. In acest scop, cu sprijinul deputaților, al comisiilor permanente, al comitetelor de cetățeni, cu participarea largă a tuturor locuitorilor județului vom lua măsuri pentru îngrijirea și păstrarea curățeniei in toate localitățile.Volumul lucrărilor ce se vor realiza prin munca patriotică a locuitorilor de la sate și orașe, pentru gospodărirea și înfrumusețarea localităților va crește cu cel puțin 10 la sută față de anul precedent și se va materializa în întreținerea și repararea a 500 000 mp de străzi și trotuare, 2 270 km drumuri, precum și întreținerea a 1300 fîntîni.Se vor planta 3 milioane pomi, arbori și arbuști și se vor amenaja prin munca patriotică a cetățenilor solarii și locuri de joacă pentru copii ; se vor executa lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor între blocuri pe o suprafață de 180 ha, precum și în parcuri și zonele de agrement.Prin contribuția în bani și prin munca patriotică a locuitorilor se va asigura dă- rea în folosință a tuturor obiectivelor de interes obștesc prevăzute pe acest an, între care 40 săli de clasă și 2 cămine culturale.
VII. IN DOMENIUL INVAȚAMIN- 

TULUI ȘI AL OCROTIRII
SĂNĂTĂȚIIîn atelierele școlare se va realiza, peste plan, o producție în valoare de 2 milioane lei, care se va materializa în utilaje și dispozitive pentru autodotare.In domeniul sănătății se va asigura perfecționarea asistenței medicale spitalicești, ambulatorii și de urgență, ridicarea calității asistenței medicale a mamei și copilului.

VIII. ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
POLITICE ȘI AL CULTURII

SOCIALISTEPrin instituțiile de învățămînt și cultură se va face o largă popularizare a documentelor de partid și de stat, a sarcinilor economice de aplicare a noului mecanism economlco-financiar, a principiilor auto- conducerii și autofinanțării, precum și a obiectivelor privind noua revoluție agrară, economisirea energiei, materiilor prime, materialelor și combustibililor. In activitatea cultural-artistică, desfășurată în cadrul Festivalului național al muncii și creației „Cintarea României", se vor urmări valorificarea tradițiilor din această zonă, promo

varea folclorului nou, afirmarea creației tehnico-științi'fice, literare și artistice, precum și revitalizarea meșteșugurilor tradiționale.Adresînd chemarea la întrecerea socialistă, Consiliul popular al județului Dolj asigură conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, că oamenii muncii de pe aceste meleaguri nu
CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI DOLJ

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI SLATINA 
către toate consiliile populare municipale 

și orășeneștiMobilizați de istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Slatina au acționat cu dăruire pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, obținînd în anul 1982 importante succese în dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărească a localității.In cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 35-a aniversări a Republicii — evenimente de importanță deosebită în viața partidului și statului nostru — colectivele de muncă din industria municipiului au raportat îndeplinirea, la data de 14 decembrie 1982, a planului anual la producția-marfă, producția netă și la export, realizînd suplimentar o producție- marfă de peste 600 milioane lei, precum și o producție netă de 160 milioane lei. Aceasta a permis livrarea la export a unui volum suplimentar de mărfuri în valoare de 166 milioane lei. în industria mică, planul a fost realizat în proporție de 116 la sută prin valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale locale și sporirea volumului materialelor recuperabile reintroduse în circuitul economic.în agricultură au fost obținute, de asemenea, rezultate bune la producția vegetală și animală, realizindu-se la cultura griului cele mai mari recolte de pînă acum. Cooperativa agricolă de producție Slatina a depășit producția medie planificată la grîu cu 725 kg la hectar, iar cooperativa agricolă de producție Slătioara cu 547 kg la hectar. împreună au livrat suplimentar la fondul de stat 804 tone grîu.Comitetul executiv al consiliului popular municipal a acționat pentru obținerea unor resurse suplimentare pentru aprovizionarea populației municipiului și predarea la fondul centralizat de stat. Astfel, s-a introdus în circuitul agricol o suprafață de 46 ha teren și s-au organizat 17 gospodării- anexe pe lîngă unitățile socialiste, obți- nîndu-se 790 tone legume și importante cantități de carne de porc, pasăre și iepure. De asemenea, unitățile cu consumuri colective-au preparat 200 tone semiconserve și conserve de legume.Planul de investiții al consiliului popular municipal a fost depășit cu 10 la sută, dindu-se în folosință 1 211 apartamente, un complex comercial agroalimentar, spații comerciale însumînd 6 000 mp și alte importante obiective social-culturale și edili- tar-gospodărești.Locuitorii municipiului Slatina, mobilizați de organizațiile de partid din cartiere, de comitetele de cetățeni, in frunte cu deputății, și-au adus o contribuție însemnată la gospodărirea șl înfrumusețarea localității, la extinderea și întreținerea spațiilor verzi, amenajarea locurilor de joacă pentru copii și la alte acțiuni de muncă patriotică, a căror valoare se ridică la peste 100 milioane lei.
Consiliul popular al municipiului Slatina, 

puternic mobilizat de hotărîrile Conferin
ței Naționale, de îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărît să obțină in acest an noi 
și importante succese pentru transpunerea 
în viață a Directivelor celui de-ăl XII-lea 
Congres al partidului, adresează tuturor 
consiliilor populare municipale și orășe
nești din țară chemarea la întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1983, angajin- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

I. IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
SI AL CONSTRUCȚIILOR

DE LOCUINȚEPlanul de dare în folosință a locuințelor pe anul 1983 va fi realizat cu o lună mai devreme. De asemenea, vor fi devansate cu cel puțin 30 de zile termenele de punere In funcțiune a stației de epurare mecanică și biologică a apelor uzate și a canalului colector din municipiu.Vom acționa cu hotărire pentru creșterea calității lucrărilor, reducerea costurilor în construcții, astfel Incit, în anul 1983, cheltuielile la 1 000 lei producție de construcții-montaj să fie reduse cu 4 lei. Prin acțiuni de mai bună gospodărire se vor economisi 350 tone ciment, 50 mc material lemnos, 100 tone metal, 20 tone combustibil convențional și 10 000 kWh energie electrică. Productivitatea muncii în construcții va crește peste prevederi cu 2 la sută.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI ȘI AL PRESTĂRILOR
DE SERVICIIIn unitățile economiei locale se va acționa pentru atragerea in mai mare măsură a resurselor locale de materii prime și materiale, pentru utilizarea largă a resurselor refolosibile, diversificarea gamei sortimentale și creșterea calității produselor, realizindu-se suplimentar o producție-marfă industrială și prestări de servicii neindustriale în valoare de 60 milioane lei, din care 10 milioane lei prestări servicii pentru populație. Se vor livra suplimentar la fondul pieței produse In valoare de 4 milioane lei. Planul la export va fi depășit cu 20 la sută.

III. IN DOMENIUL AUTOCONDU- 
CERII ȘI AUTOAPROVIZIONARU

POPULAȚIEI CU PRODUSE 
AGROALIMENTAREîn lumina sarcinilor reieșite din hotărîrile Conferinței Naționale a partidului și ale plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 

vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial pe anul 1983, a angajamentelor asumate în prezenta chemare, participînd astfel, alături de întreaga națiune, la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste, la accelerarea mersului nostru înainte, spre culmile înalte ale progresului și civilizației.

șl Gospodăririi Apelor, In anul 1983 se va acționa cu hotărire pentru îndeplinirea integrală a programului de dezvoltare a producției agricole la unitățile socialiste, în gospodăriile populației din municipiu și comuna suburbană. Vom asigura condiții ca fiecare gospodărie deținătoare de teren să crească păsări, cel puțin un porc, iar numărul de bovine, pe total municipiu la gospodăriile populației, să ajungă la cel puțin 200 capete. Fiecare metru pătrat de pămint din intravilan, din incintele întreprinderilor și din curțile cetățenilor va fi cultivat cu legume și zarzavaturi, obținîn- du-se pe această cale o producție de peste 1 500 tone. Se vor lua măsuri pentru organizarea a încă 6 gospodării-anexe care, împreună cu cele 17 existente, vor asigura un efectiv de 3 500 porci, 26 000 păsări și 1 700 iepuri de casă.La cooperativa agricolă de producție din Slatina se va amenaja o maternitate cu 40 scroafe, care va asigura materialul biologic necesar creșterii și îngrășării purceilor în gospodăriile populației in vederea livrării lor la fondul de stat. Vom cultiva în parcuri și zone verzi 8 500 mp plante medicinale și aromatice, vom planta în cartierele de locuințe 5 000 bucăți arbori și arbuști meli- feri și vom organiza acțiuni de recoltare a 200 kg plante medicinale și aromatice din flora spontană. Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va fi depășit cu 5 milioane lei.
IV. VENITURILE PROPRII 
ALE BUGETULUI LOCALPrin dezvoltarea permanentă a unor activități de industrie mică, extinderea și diversificarea serviciilor către populație, atragerea la buget a unor noi surse de venituri, reducerea cheltuielilor și rentabilizarea tuturor activităților, veniturile proprii ale bugetului local vor fi depășite cu 5 la sută la municipiu și 2 la sută la comuna suburbană.Totodată, prin cheltuirea cu chibzuință a fiecărui leu, vom economisi fonduri repre- zentînd 2 la sută față de prevederile bugetare, asigurîndu-se astfel autofinanțarea.

V. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR 
LA AUTOGOSPODARIREA

LOCALITĂȚIILocuitorii municipiului Slatina vor realiza, prin muncă patriotică, obiective de interes obștesc, lucrări tehnico-edilitare și de înfrumusețare a localității, in așa fel incit valoarea acestora să fie de cel puțin 120 milioane lei. Se vor amenaja zone verzi în cartierele noi de locuințe și se vor planta cu arbori și arbuști terenuri degradate în suprafață de 2 ha ; se vor executa lucrări de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor pe o suprafață de 80 000 mp și se vor amenaja 10 locuri noi de joacă pentru copii. Se vor executa, de asemenea, lucrări de taluzare a malurilor lacului hidrocentralei de pe Olt, în valoare de 15 milioane lei.Se vor organiza ample acțiuni de antrenare a colectivelor din întreprinderi și instituții, a tuturor cetățenilor, la muncă patriotică pe șantierele de locuințe și la obi ectivele edilitar-gospodărești.Vom acționa pentru mobilizarea cetățenilor și a unităților socialiste la buna gospodărire, la îngrijirea și păstrarea curățeniei municipiului, a locuințelor, a celorlalte clădiri, a curților și incintelor, a arterelor de circulație, a tuturor locurilor publice, precum și a mijloacelor de transport, în spiritul Legii nr. 10/1982.
VI. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE ȘI LOCATIVEVolumul producției și prestărilor de servicii va spori față de plan cu 5 milioane lei, iar coeficientul de utilizare al parcului auto la transportul urban de călători cu 2 la sută ; prin optimizarea traseelor și utilizarea rațională a capacităților de transport se vor economisi 18 tone carburanți. Se va asigura conteinerizarea integrală a colectării și transportului resturilor menajere, iar lucrările de salubrizare a străzilor vor fi mecanizate în proporție de 80 la sută., Prin utilizarea în mai mare măsură a resurselor de apă de suprafață la întreținerea parcurilor și zonelor verzi și la spălatul străzilor se vor economisi 100 mii mc apă potabilă. Prin creșterea productivității muncii și folosirea materialelor recuperabile se va realiza repararea suplimentară a 10 imobile proprietate de stat.
VU. ÎN DOMENIUL REDUCERII 
CONSUMURILOR DE COMBUSTI
BIL ȘI ENERGIE ELECTRICA, 

RECUPERĂRII MATERIILOR 
PRIME ȘI MATERIALELORPrin raționalizarea consumului de energie termică și prin eliminarea oricărei forme de risipă se va realiza, la cele două surse termice ale municipiului, o economie de energie de circa 150 mii mc de gaze. Cu sprijinul deputaților consiliului popular, se va desfășura o activitate susținută de educare a locuitorilor pentru economisirea energiei electrice, astfel incit să se realizeze o diminuare cu 200 mii kWh a consumului. Planul de recuperare a materialelor refolosibile de' la populație va fi depășit cel puțin cu 5 la sută. Se va pune în funcțiune o instalație pentru producerea biogazului, cu o capacitate de 500 mii mc.

VIII. ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
POLITICE SI AL CULTURII 

SOCIALISTEîntreaga activitate poiitico-educativă de masă va fi subordonată mobilizării tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor economico-sociale reieșite din documentele Congresului al XII-lea al P.C.R. și ale Conferinței Naționale a partidului, la realizarea tuturor indicatorilor planului în profil teritorial. Astfel, se va acționa permanent pentru cunoașterea și însușirea documentelor de partid și de stat, a cuvintărilor secretarului general al partidului ; se va urmări ca procesul de educație să cuprindă cele mai importante domenii ale cunoașterii, pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă și cu o înaltă profesionalitate ; se va milita pentru con-
CONSILIUL POPULAR

CONSILIUL POPULAR AL CUMUNEI BUCOV, 
JUDEȚUL PRAHOVA,

către toate consiliileînsuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, de îndemnurile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii, țăranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din comuna Bucov au obținut in anul 1982 succese importante în producția agricolă, in dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărească a comunei, în ridicarea nivelului de viață, material și spiritual, al tuturor locuitorilor săi. Au fost astfel depășite producțiile medii planificate la hectar la porumb boabe. In condiții de neirigare, cu peste 2 000 kg, iar la grîu cu peste 1 100 kg, livrîndu-se suplimentar la fondul de stat 540 tone porumb și 102 tone grîu. De asemenea, la lapte de vacă s-a ’ realizat o producție medie de 4 200 litri, predîndu-se suplimentar la fondul de stat 1 700 hl.Sarcinile de plan în industria mică și prestările de servicii au fost depășite cu peste 50 la sută, iar veniturile la bugetul local cu 5 la sută. Prin munca patriotică a cetățenilor s-au realizat lucrări de gospodărire și înfrumusețare a comunei in valoare de peste 1,2 milioane lei, concretizate în amenajări de trasee și puncte turistice, de spații verzi, în reparații de străzi șl trotuare, de poduri și podețe.
Pe baza sarcinilor rezultate din Raportul 

prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a P.C.R., cit și din 
cuvintarea rostită de secretarul general al 
partidului la plenara din decembrie 1982 a 
Consiliului Național al Agriculturii, oamenii 
muncii din comuna Bucov sînt hotăriți 
să-și sporească eforturile pențru dezvolta
rea economico-socială și edilitar-gospodă
rească a comunei. Pentru obținerea unor 
succese și mai mari. Consiliul popular al 
comunei Bucov, in numele celor peste 10 000 
de locuitori, adresează consiliilor populare 
comunale din întreaga țară chemarea la 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de dezvoltare economi
co-socială in profil teritorial pe anul 1983, 
luîndu-și următoarele angajamente :

I. IN AGRICULTURAVom depăși producția globală agricolă planificată cu peste 15 milioane lei. Producțiile medii prevăzute la hectar le vom spori cu 600 kg la grîu, 700 kg la orz, 800 kg la porumb boabe și cu 9 000 kg la legume. Prin gospodărirea judicioasă a fondului funciar, folosirea întregii suprafețe de teren agricol, inclusiv cultivarea terenurilor din curți, grădini și din incinta unităților socialiste, participarea la muncă a tuturor locuitorilor, efectuarea la timp și la un nivel calitativ superior a lucrărilor agricole, administrarea eficientă a îngrășămintelor naturale și chimice, aplicarea și respectarea cu strictețe a tehnologiilor moderne de lucru se va livra, peste prevederi, la fondul de stat 100 tone grîu, 400 tone porumb, 600 tone legume, 300 tone struguri și 700 hl lapte.în vederea asigurării condițiilor pentru sporirea efectivelor de animale și a producțiilor animaliere, vom construi și vom da în folosință, cu 60 de zile înainte de termen, un grajd de bovine cu o capacitate de 100 locuri și o maternitate pentru 50 de vaci.Vom spori producția de furaje, obținînd peste plan 150 tone fin și 1 000 tone plante de nutreț pentru însilozare, prin realizarea de lucrări ameliorative în complex pe 326 ha pășune, efectuarea lucrărilor de curățire șl supraînsămînțare pe toate suprafețele de pajiști naturale, sporirea cu 100 ha a suprafețelor de culturi duble furajere. Astfel vom asigura creșterea cu 200 litri a producției de lapte pe vacă furajată.Veniturile In bani ale cooperatorilor vor crește în anul 1983 cu 5,5 la sută.
ÎL ÎN DOMENIUL AUT0C0NDU- 
CERII ȘI AUTOAPROVIZIONARUPrin aplicarea fermă a principiului auto- conducerii și autoaproviaionării teritoriale, ne angajăm să asigurăm necesarul de produse agroalimentare pentru locuitorii comunei, să sporim contribuția gospodăriilor populației la fondul central al statului. Prevederile din programul de autoaprovizionare a comunei le vom depăși cu 400 porcine, 500 ovine și caprine și cu cel puțin 20 000 de păsări. Pentru aceasta, vom produce și livra gospodăriilor populației din comună și din alte localități 800 000 pui de o zi. Vom acționa ca în fiecare gospodărie personală să se crească cel puțin o vacă pentru lapte sau 2—3 capre, 10 oi, un porc, 15 găini ouătoare, 50 pui pentru carne, rațe, gîște, iepuri de casă, stupi de albine și altele, necesare pentru consumul propriu, achiziții și contractări.Beneficiind de avantajele și stimulentele sistemului de contractări și achiziții, gospodăriile populației vor livra la fondul de 

CONSILIUL POPULAR
AL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

solidarea cunoștințelor profesionale, pentru formarea unei concepții materialiste despre lume, pentru educație patriotică, organizînd săptăminal cursuri, de perfecționare a cadrelor ; se vor oflgamiza expuneri, simpozioane, consfătuiri, dezbateri, conferințe, spectacole și alte manifestări în cadrul marelui festival al muncii și creației „Cintarea României".Adresînd chemarea la i întrecere către toate consiliile populare municipale și orășenești, Consiliul popular al municipiului Slatina se angajează față de conducerea partidului, față de' sedretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toată răspunderea în vederea mobilizării plenare a cetățenilor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru dezvoltarea economico-socială a municipiului, contribuind astfel la ridicarea pe noi trepte de progreB și civilizație a patriei noastre socialiste.
AL MUNICIPIULUI SLATINA

populare comunalestat, peste prevederile planului, came de porc și pasăre cu 3,5 la sută, legume cu 8 la sută, precum și struguri și fructe cu 5 la sută.Pe lîngă întreprinderea de materiale de construcții „1 Mai“-Bucov vom organiza o gospodărie-anexă cu un efectiv de 100 porcine ; la cooperativa agricolă de producție vom dezvolta ciupercăria. Necesarul de piine pentru locuitorii comunei se va asigura prin brutăria proprie.
III. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI 

MICI ȘI AL PRESTĂRILOR
DE SERVICIISarcinile prevăzute pentru industria mică și prestările de servicii vor fi depășite cu peste 7 milioane lei, prin mai buna valorificare a resurselor materiale și umane existente în cadrul activităților de cojocâ- rie, tăbăcărie, cizmărie, cărămidărie, instalații electrice și prin dezvoltarea activităților care valorifică materiale locale și refolosibile. De asemenea, de la gospodăriile populației vom colecta mai mult față de sarcinile de plan cu 5 la sută metal, textile, sticlă și alte materiale refolosibile.Volumul desfacerilor de mărfuri către populație va spori cu 5 la sută.

IV. ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚI
ILOR, SISTEMATIZĂRII

ȘI ACTIVITĂȚII 
EDILITAR-GOSPODAREȘTIVom urmări îndeaproape realizarea obiectivelor prevăzute în schițele și detaliile de sistematizare aprobate, organizind ample acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a comunei. Vom executa, cu participarea largă a cetățenilor, 10 km îm- pietruiri de drumuri, 3 000 mp trotuare din piatră, plantarea a 12 000 arbori și arbuști, precum și amenajarea de baze sportive de agrement.Vom asigura aplicarea cu fermitate a prevederilor Legii nr. 10/1982 cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei publice.
V. VENITURILE PROPRII 

LA BUGETUL LOCALAcționînd în spiritul principiilor mecanismului economico-financiar, vom asigura atragerea de noi surse de venituri și gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești care să contribuie la depășirea veniturilor proprii la bugetul local cu 5 la sută, consiliul popular comunal auto- finanțindu-se.
VI. ACTIVITATEA CULTURAL- 

EDUCATIVA DE MASAActivitatea politico-ideologică și cultural- educativă se va desfășura în spiritul orientărilor și sarcinilor reieșite din documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 1—2 iunie 1982, ale Conferinței Naționale a partidului, pu- nind accentul pe ridicarea gradului de participare a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan în profil teritorial.Prin modalități și forme specifice activității cultural-educative, vom urmări creșterea nivelului de pregătire politică, profesională și de cultură generală al oamenilor muncii din localitatea noastră, înarmarea acestora cu concepția științifică, materia- list-dialectică și istorică despre lume și viață, formarea unei atitudini civice înaintate și a respectului față de valorile morale ale societății noastre, educarea în spiritul dragostei față de patrie și partid, al înaltelor idealuri ale socialismului.în cadrul Festivalului național „Cintarea României" vom pune un accent deosebit pe afirmarea și promovarea unor genuri artistice cu un pronunțat caracter militant, mobilizator. De asemenea, valorificînd bogatele tradiții locale, vom stimula mai mult activitatea de creație tehnico-științifică și artistică, vom integra această activitate în contextul preocupărilor pentru îndeplinirea sarcinilor economico-sociale prevăzute în etapa actuală.Oamenii muncii din comuna Bucov, în frunte cu comuniștii, se angajează în fața conducerii partidului și statului, a mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să nu-și precupețească nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă cu comunele patriei.
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18 ani de înflorire a științei 
românești

SESIUNI OMAGIALE CONSACRATE DEZVOLTĂRII CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE DUPĂ CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI, DE 
CIND TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU SE AFLĂ IN FRUNTEA 

PARTIDULUI Șl STATULUI

Plenara Consiliului politic al Marelui stat major 
cu activul

La Institutul Central de Fizică s-a desfășurat, joi, Sesiunea științifică 
cu tema „18 ani de înflorire a fizicii 
românești".Au participat cercetători. cadre didactice, specialiști din domeniul fizicii și energiei nucleare, cadre din conducerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, reprezentanți ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Sesiunea științifică a constituit un prilej de amplă analiză a activității desfășurate de oamenii muncii din Institutul Central de Fizică în transpunerea în viață a hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, privind creșterea rolului fizicii în dinamizarea progresului tehnic, în dezvoltarea economico-socială a țării. S-au făcut ample referiri la perioada ultimelor două decenii, de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. perioa- ' în care, beneficiind de condiții . _ tsebite, fizica și energia nucleară du realizat un progres evident pe linia angajării și participării la înfăptuirea unor importante obiective ale economiei naționale.Au fost -evidențiate rezultatele importante pe care specialiștii din domeniul fizicii și energiei nucleare le-au obținut în realizarea de tehnologii și materiale destinate construcției de centrale nuclearo-electrice, de noi tehnici și tehnologii nucleare și neconvenționale, laseri și aplicații, noi materiale cu proprietăți speciale, aparate și dispozitive^ radioizotopi și radiofarmaceutice, ce se aplică in prezent cu succes în industrie, agricultură, medicină și alte domenii, precum și progresele înregistrate în fizica ionilor grei și variate domenii ale fizicii fundamentale, în fizica Pămîntului și seismologie, în fizica spațiului cosmic.S-a reliefat contribuția deosebită la orientarea și desfășurarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul fizicii și energiei nucleare a indicațiilor și îndrumărilor date de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință și personalitate politică de prestigiu mondial, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Analizînd cele mai însemnate realizări ale ultimilor 18 ani și sarcinile de viitor, vorbitorii au subliniat că înfăptuirile, capacitatea și perspectivele cercetării românești de fizică reprezintă un rezultat nemijlocit al îndrumării permanente, înțelepte și clarvăzătoare, al grijii și exigenței cu care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolâe Ceaușescu, acționează pentru ca fizica, știința românească în ansamblu sâ-și ocupe locul firesc în frontul avansat al dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste. Cu recunoștință și dragoste, cei ce muncesc pe tărimul fizicii au dedicat toate aceste realizări celui mai iubit fiu al țării, conducătorului României socialiste cu prilejul împlinirii a 50 de ani de neobosită și rodnică activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere.In încheierea sesiunii, participanții au adresat o telegramă TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se spune :

„Vă raportăm, tovarășe se
cretar general, că noi, specialiș
tii din Institutul Centrai de Fi
zică, avind ca țel suprem al 
gîndurilor și eforturilor noastre 
transpunerea in viață a îndem
nului și indicațiilor dumnea
voastră de a face tot mai rod- 
Jic aportul fizicii românești la 
dinamizarea progresului tehnic 
al economiei naționale, am făcut 
pași hotărîți în realizarea obiec
tivelor din programul de ener
getică nucleară, in generaliza
rea in economia națională a 
unor instalații și tehnologii ba
zate pe fenomene ale fizicii 
atomice și nucleare.

Acum, la inceput de an, cind 
Întregul partid și popor se pre
gătesc, cu întemeiată bucurie și 
profundă emoție să vă sărbăto
rească cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de cutezătoare și în
flăcărată activitate revoluționa
ră și al aniversării zilei de naș
tere, vă aducem, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, omagiul nostru fier
binte și vă adresăm din toată 
inima urarea strămoșească de 
ani mulți și fericiți, cu sănătate, 
putere de muncă și creație, pen
tru ca în fruntea partidului și 
statului să conduceți cu clarvi
ziune și strălucire destinele po
porului român, ascensiunea Pa
triei noastre pe luminoasele 
piscuri ale socialismului și co
munismului".

★
„18 ani de realizări in domeniul 

cercetării științifice, ingineriei teh
nologice și promovării progresului 
tehnic în metalurgia românească" a fost tema sesiunii științifice care a avut loc joi la Institutul Central de Cercetări Metalurgice din București. La reuniune au luat parte cercetători, proiectanți, cadre didactice din invâțămîntul superior, specialiști din marile combinate siderurgice ale țării, reprezentanți ai Ministerului Industriei Metalurgice, Comitetului
t V

PROGRAMELE 1 ȘI 1

In jurul orei 12, transmisiune 
directă a ceremoniei sosirii con
ducătorului Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socia
liste, colonel Moammer El Ged- 
dafi. care, la Invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, va efectua o vizită 
oficială de prietenie in țara 
noastră.
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Din marea carte a patriei. Efigii 

de partid al sectorului 6 București, și ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.In comunicările științifice prezentate s-a făcut o amplă analiză a contribuției cercetării științifice și ingineriei tehnologice din domeniul metalurgiei în ultimii 18 ani de activitate pentru valorificarea superioară și lărgirea bazei de materii prime indigene, intensificarea proceselor siderurgice și reducerea consumurilor specifice, realizarea de noi mărci de oțeluri, aliaje speciale, produse refractare și cărbunoase, introducerea metodelor moderne de conducere și control al producției și calității acesteia, în lumina hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a prețioaselor indicații și a îndrumărilor permanente date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia consfătuirilor și vizitelor de lucru în institut și pe platformele siderurgice.în cele aproape două decenii de activitate — anii cei mai rodnici ai dezvoltării industriei metalurgice — au fost construite marile combinate de la Galați, Tîrgoviște și Călărași, au cunoscut o puternică dezvoltare unități cu tradiție ca cele de la Hunedoara, Reșița, Cîmpia Turzii, a fost creată moderna și puternica platformă industrială a Institutului de Cercetări Metalurgice. în acest an, producția de oțel a României va atinge aproape 700 kg pe locuitor, fapt care ne va situa în rîndul marilor producători. Saltul calitativ realizat în această perioadă este marcat de integrarea în fluxurile de fabricație industrială a unor tehnologii neconvenționale folosind tehnica vidului, tehnica barbotării cu gaze inerte, retopirea electrică sub zgură, tehnologii care asigură realizarea de produse metalurgice de înaltă puritate, cu caracteristici fizico-mecanice superioare necesare industriilor de vîrf ale economiei naționale, ca aeronautica, electronica, energetica nucleară și altele.Participanții la sesiune au reliefat că introducerea noului în toate sectoarele ramurii, creșterea și modernizarea acesteia sînt strîns legate de contribuția deosebită a tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent conducător al științei românești, la orientarea și a- sigurarea îndeplinirii programelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic ale metalurgiei.In cadrul sesiunii au fost exprimate sentimentele de profundă recunoștință și aleasă prețuire ale tuturor oamenilor muncii din domeniul metalurgiei față de preocuparea permanentă consacrată acestei ramuri de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi aparține Întreaga concepție de făurire și dezvoltare a cercetării și industriei metalurgice românești de astăzi. La împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei sale de naștere, au fost adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și putere de muncă, spre a duce mai departe măreața operă de ridicare a patriei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.în încheiere, cei prezenți au adresat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care, printre altele, se spune :

„In aceste clipe de înălțătoa
re bucurie, cind intreaga națiu
ne sărbătorește această zi ani
versară, înscrisă in inimi ca 
mare sărbătoare populară, comu
niștii și oamenii muncii din In
stitutul Central de Cercetări Me
talurgice vă aduc un călduros 
omagiu, dumneavoastră, revo
luționarului comunist înrolat din 
fragedă tinerețe în lupta pentru 
idealurile poporului, aflat de 
cinci decenii mereu în primele 
rinduri ale luptei. * *

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul șl Ion Anapoda 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de Filarmonica 
„Banatul* din Timișoara. Dirijor : Re
mus Georgescu. Solistă : Martha No- 
guera (Argentina) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca — 
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Voie
vodul țiganilor — 10,30.

Permiteți-ne să exprimăm sen
timentele noastre de profundă 
recunoștință față de preocuparea 
permanentă manifestată de dum
neavoastră și de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru creșterea ro
lului științei și tehnologiei in 
viața economică și socială a ță
rii. In acești 18 ani de lumină 
și progres, cercetarea științifică 
a beneficiat de condiții materia
le excepționale care i-au permis 
aplicarea rapidă a rezultatelor ei 
în practica economiei.

Vă mulțumim pentru tot ce 
ați făcut pentru metalurgia ro
mânească și in special pentru 
cercetarea metalurgică și ne an
gajăm ca prin cutezanța gindirii 
științifice românești să realizăm 
noi produse cu caracteristici su
perioare destinate satisfacerii 
necesităților economiei naționale 
și creării unor disponibilități 
pentru export, să ridicăm cotele 
de participare ale științei și teh
nologiei la progresul general ai 
țării, la afirmarea cercetării 
noastre naționale pe plan 
mondial".

★în Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice a avut loc joi Sesiu
nea științifică cu tema „Realizări in 
cercetarea științifică din agricultură, 
industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor și aplicarea 
acestora in producție". Ău participat

contemporane in noua geografie a 
pămîntului străbun

15,30 Emisiune în limba germană. Din 
cuprins : • Patriei, partidului — 
documentar • Hotărtrile Confe
rinței Naționale a partidului — 
vast program în toate domeniile de 
activitate • Măsuri eficiente pen
tru recuperarea energiei șl a opti
mizării producției • Agricultura 
— ramură dinamică in contextul 
economiei românești • Program 
pentru pionieri și șoimi al patriei

17.25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal • Un nou an de muncă. 

Amplă mobilizare pentru Îndepli
nirea planului

20,15 Actualitatea economică
20.25 Film artistic : „Zile fierbinți". 

Producție a Casei de filme Trei. 
Scenariul Francisc Munteanu. Re
gia ; Sergiu Nicolaescu 

oameni de știință, cercetători, specialiști din unitățile agricole de cercetare și producție, cadre din învă- țămîntul superior, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.In comunicările prezentate s-a făcut o analiză aprofundată a rezultatelor obținute în decursul anilor ce s-au scurs de la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și a sarcinilor ce revin cercetării științifice și ingineriei tehnologice în domeniul agriculturii, industriei alimentai e, silviculturii și gospodăririi apelor din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român. Cu acest prilej, au fost prezentate unele realizări de interes major din domeniile creșterii capacității de producție a terenurilor a- gricole, gospodăririi raționale și Îmbunătățirii resurselor funciare, valorificării la nivel superior a resurselor agroclimatice, culturii cerealelor și plantelor tehnice, creșterii potențialului productiv al plantațiilor viticole, dezvoltării legumiculturii șl pomiculturii, reducerii consumului de energie Ia valorificarea produselor horticole, asigurării bazei furajere, intensificării producției de taurine, porcine, ovine și păsări, nutriției a- nimalelor și sporiririi ratei de conversie a hranei în produse animaliere, ameliorării aportului industriei alimentare la creșterea calității vieții, dezvoltării mecanizării ca factor de modernizare a agriculturii și silviculturii, perfecționării organizării și conducerii activității economice din agricultură. Participanții au e- vidențiat, în numele tuturor oamenilor muncii angajați în creșterea contribuției științei agricole la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre, faptul că toate realizările obținute poartă amprenta concepției revoluționare a secretarului general al partidului, tovarășul Nlcolafe Ceaușescu, care, prin gîndirea sa profund științifică, prin acțiunea sa fermă, de militant comunist, a transformat ultimii 18 ani în perioada cea mai fertilă, mai bogată în împliniri din istoria poporului român. S-a subliniat faptul că ideile înnoitoare, prețioasele indicații și o- rientări adresate de secretarul general al partidului în cadrul dialogului continuu și rodnic cu oamenii ogoarelor din toate regiunile țării au pus bazele noii revoluții agrare în România, au insuflat dinamism și o nestăvilită încredere in viitor tuturor lucrătorilor din agricultură.Sesiunea a oferit în același timp tm prilej pentru toți oamenii muncii din Aeademia de Științe Agricole și Silvice de a aduce, prin rezultatele cercetării lor, un omagiu celui mai iubit fiu al poporului, e- minentă personalitate a vieții politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei sale de naștere.In cuvîntu! lor, vorbitorii au e- vidențiat sprijinul permanent de care se bucură cercetarea agricolă din partea tovarășei academician doctor' inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, conducătorul activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în țara noastră.La încheierea lucrărilor, exprimind gîndurile și sentimentele tuturor lucrătorilor care își unesc forțele pentru ridicarea agriculturii românești pe noi trepte de dezvoltare, participanții la Sesiunea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice au adoptat textul unei telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se spune :

„Cu prilejul sărbătoresc al îm
plinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și 18 ani la condu
cerea partidului, al aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, 
noi, toți cei ce lucrăm in cerce
tarea științifică agricolă și Silvi
că, vă aducem respectuosul nos
tru omagiu pentru valoroasa 
dumneavoastră activitate de 
orientare și conducere efectivă 
a creației științifice rezultată și 
cu ocazia numeroaselor consfă
tuiri și vizite de lucru in insti
tutele și stațiunile de cercetări, 
pentru realizarea sarcinilor și 
obiectivelor trasate de Congresul 
al XII-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comunist 
Român.

Însuflețiți de participarea 
dumneavoastră directă la găsirea 
celor mai valoroase și eficiente 
soluții pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare in România, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicrflae Ceaușescu, că 
vom milita neobosit pentru tra
ducerea lor in fapte.

Cu sentimente de mindrie pa
triotică pentru intreaga dumnea
voastră activitate in slujba pă
cii și construirii unei lumi mai 
drepte și mai bune, pentru 
dezarmare, colaborare șl coope
rare intre popoare, ne alăturăm 
întregului nostru popor angajat 
plenar sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere in lupta pen
tru progresul continuu al patriei 
noastre, pentru pace in intreaga 
lume".

21,35 Cadran mondial
21.50 A patriei cinstire — moment poe

tic
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL I

15.00 Telex
15,05 Album coral : „înflorești, pămînt 

al bucuriei". Cîntece patriotice 
muncitorești

15,25 Flacăra vie a științei — Ștefan 
Minovicl (1807—1935). Participă dr. 
Paul Corte2

15.50 Varietăți... varietăți,
16.30 Viața economică
17,00 Stadion
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru Înde
plinirea planului

20,15 Concertul Filarmonicii „Banatul" 
din Timișoara la Ateneul Român. 
Dirijor : Remus Georgescu

21,45 Generația deceniului IX. Ștafeta 
devenirii comuniste

22,00 Telejurnal

Joi a avut loc in Capitală plenara Consiliului politic al Marelui stat major cu activul, care a dezbătut sarcinile ce revin personalului din Marele stat major, comandamentele și unitățile subordonate pentru îndeplinirea hotărîrilor, Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din decembrie 1982.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate, în care se spune :„Plenara Consiliului politic al Marelui stat major cu activul, Întrunită pentru a dezbate sarcinile ce ne revin in îndeplinirea neabătută a hotărîrilor și programelor adoptate de Conferința Națională a partidului, iși însușește pe deplin tezele, ideile și orientările cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport, conținutul documentelor marelui forum al comuniștilor români.Exprimînd sentimentele de profundă mîndrie și satisfacție ale întregului personal din Marele stat major, comandamentelor și unităților subordonate, pentru justețea politicii interne și internaționale a Partidului Comunist Român, în elaborarea și înfăptuirea căreia vă revine rolul hotărîtor, participanții la plenară și-au reafirmat deplina convingere că transpunerea in viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului va asigura dezvoltarea mai puternică a economiei patriei, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, întărirea Independenței și suveranității României socialiste, creșterea' capacității sale de apărare.In lumina orientărilor și cerințelor trasate de dumneavoastră, plenara cu activul a consiliului nostru politic a stabilit măsurile ce se impun

Concert vocal-simfonic: 
„Onor comandantului suprem"Sîmbătă, 22 Ianuarie 1983, ora 19,00 va avea loc, la Ateneul Român, concertul vocal-simfonic „Onor comandantului suprem", susținut de muzica reprezentativă a armatei, corul și soliștii ansamblului artistic „Doina" al armatei. Ișl dau concursul prim-so- liști ai Operei Române șl ai Teatrului de operetă.

CronicaPianista argentiniană Martha No- guera, care întreprinde un turneu în țara noastră, și orchestra Filarmonicii „Banatul" din Timișoara au susținut, joi seara, la Ateneul Român, un concert simfonic. Sub bagheta dirijorului Remus Georgescu au fost interpretate lucrări din creația lui Frederic Chopin, George Enescu, Marțian Negrea și Aleksandr Skria- bin.Concertul s-a bucurat de un deosebit succes, măiestria interpretativă a artistei argentiniene fiind apreciată cu căldură de publicul bucureștean.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 81 
ianuarie, ora 20 — 24 ianuarie, ora 20. 
In tară : Vremea se va încălzi ușor în 
regiunile din nordul țării, dar va fi re
lativ rece la începutul intervalului în 
sud. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea precipitații slabe izolate. Vînt mo
derat, cu intensificări în zona de mun-

(Urmare din pag. I)manității limbii noastre, care era de ordinul evidenței, dar și pentru statornicirea, prin studiile lor istorice, a unității somatice a celor trei Principate, adică de același singe, menite intr-o zi să se întrupeze intr-u- nul singur.Ca un ecou al acelorași Idealuri, prima revistă menită a fi a scriitorilor români de pretutindeni s-a numit Dacia literară (1840) a lui Mihail Kogăl- niceanu.Generația lui Gheorghe Lazâr, solul cărturărimii transilvane în Țara Românească, a fost iluminată de gîndul unității poporului nostru și de idealul, pe care-1 doreau a- propiat, al unirii lui. Premisele acesteia sînt în mod sagace urmărite da cunoscuta învățată Cornelia Bodea, în fundamentala ei lucrare : 1848 
la români, o istorie in 
date și mărturii (in 2 voi.,

cinema
• Comoara : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15,
• Mama î CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Haiducul năzdrăvan — 9,15; 11;
12,45; 14,15; 16, Mofturi 1900 — 17,45;
19,45 : DOINA (16 35 38).
• Năpasta: LIRA (317171) — 15,30;
18; 20.
• Actorul și sălbaticii : DRUMUL 
SARD (31 28 13) - 15,30; 19.
• Cu mîinile curate : FERENTARI 
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Secvențe : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30, VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30, FLACARA
(20 33 40) — 17,30; 19,30.
• Maria Mirabela: MIORIȚA (14 27 14)
- 9; 11,15; 13,30; TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30.
• Quo vadis homo sapiens : MIORI
ȚA - 15,45; 18; 20, TOMIS - 15,45;
18; 20.
• Competiția î SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, SALA MICA A 
PALATULUI — 16,30; 19, SCALA 
(11 03 72) - 9,15; 11,45; 15,15; 17,45;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. 

în scopul creșterii calității și eficienței întregii activități pe care o desfășurăm, ridicării la un nivel superior a procesului instructiv-educativ, întăririi ordinii și disciplinei militare. Militînd pentru afirmarea tot mai puternică a rolului și influenței organelor și organizațiilor de partid, perfecționînd continuu stilul și metodele de muncă, vom acționa astfel incit activitatea politico-organizato- rică, ideologică și educativă să-și aducă întreaga contribuție la realizarea prevederilor Directivei dumneavoastră privind pregătirea de luptă și politică a armatei, la obținerea noii calități în toate domeniile vieții ostășești, la înarmarea personalului cu concepția revoluționară materialist-dialectică despre lume și viată, cu principiile politicii interne și externe a partidului.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că vom munci cu și mai multă perseverență, în spiritul doctrinei militare naționale, al cărei strălucit fondator sînteți, pentru aprofundarea principiilor ducerii războiului de apărare a patriei cu participarea întregului popor, pentru perfecționarea cooperării cu celelalte elemente ale sistemului național de apărare, pentru creșterea capacității combative a armatei noastre, incit să fie in orice moment gata să-și îndeplinească cu cinste nobila misiune încredințată.Apropiata Împlinire a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversare a zilei dumneavoastră de naștere ne oferă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prilejul de a vă adresa, împreună cu sentimentele noastre de profundă prețuire și dragoste, cele mai respectuoase urări de viață lungă, de sănătate și putere de muncă spre binele patriei șl fericirea poporului român, al prosperității șl măreției României socialiste".

Programul cuprinde lucrări din creația muzicală românească cu conținut patriotic, revoluționar și ostășesc dedicate personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate.
zileiLa concert au asistat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Găleteanu, secretar de stat la Cofisiliul Culturii și Educației Socialiste, personalități ala vieții noastre cultural-artistice.Au fost prezenți Federico Carlos Barttfeld, ambasadorul Republicii Argentina la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați tn țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 12 și minus 2 grade, 
izolat mai coborîte tn depresiuni, iar 
cele maxime Intre minus 3 și plus 7 
grade. Ceață slabă dimineața și seara. 
In București : Vremea va ti relativ rece, 
mai ales la Începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 5 și plus 2 grade, iar cele maxime 
intre zero și 3 grade. Ceață slabă di
mineața șl seara. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Conștiința UniriiEditura științifică și enciclopedică, București, 1982).Celălalt mare revoluționar, Tudor Vladimirescu, 5 aprilie 1821, scria mitropolitului Dionisie și marelui vistiernic Al. Fi- lipescu-Vulpe, despre relațiile moldavo-munte- nești, „ca unii ce sîntem de un neam și de o lege" și pentru ca „fiind la un gind și intr-un glas cu Moldova, să putem ciști- ga deopotrivă dreptățile acestor prințipaturi, aju- torindu-ne unii pe alții".Concomitent, zvonuri de răscoală, peste munți, agitate de români, determină în aceeași zi pe An- toniu Makra, notarul co- mitarial de la Deva, să raporteze superiorilor săi, după o anchetă prealabilă.Lanțul de „agitații revoluționare" se întinde neîntrerupt pînă în 1848, cind românii, în marea a- dunare populară de la Blaj, strigă intr-un glas : 
„Vrem să ne unim cu 
Țara".

„Țara" lor, cu majusculă, era România pentru ei liberă, erau Țările Românești care se bucurau, in ciuda suzeranității și a protectoratului, ambele străine, de o relativă autonomie, guvernîndu-se și administrîndu-se singure.Nu puțin contribuise la această însuflețită lozincă presa transilvană, de sub conducerea lui G. Barițiu și Iacob Mureșianu, ca și animatorul pe aripile versului. Andrei Mureșa- nu, cu vestitul său „Răsunet" (Deșteaptă-te, române !). Li șe alăturaseră o parte din revoluționarii ieșeni, în frunte cu Vasi- le Alecsandri, care a răs- pîndit atunci, în fol volante, prima variantă a 
Horei Unirii.Exponent! ai năzuințelor de unire a maselor populare din Transilvania, Țara Românească și Moldova au fost mal toți elevii de la Sfintul Sava, ai lui Gh. Lazăr și apoi ai lui Ion Heliade Radulescu, precum și generația

• Rug și flacără — 9; Transportul — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• Vii și morțl : CAPITOL (15 29 17) — 
9; 13,30; 18.
• Combinația : BUZEȘTI (50 43 56) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Tăunul: DACIA (50 35 94) — 8;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Anna celor o mie de zile I STU
DIO (59 53 15) — 10; 13; 16; 19.
• Bani grei : UNION (14 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raidul vărgat : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni i ARTA (21 31 86)
— 11; 14,30; 18,30.
• Operațiunea Antl-„Tigru“ : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Sindromul : BUCUREȘTI (15 81 54)
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
MODERN (23 71 01) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,15.
• Imperiul contraatacă s PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,45; 20, 
EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, FLAMURA
(85 77 12) - 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Domnul miliard : FESTIVAL

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 

astăzi snseste in tara noastră colonelul Moammer El Geddafi 

BON VENIT PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI!
(Urmare din pag. I)Astăzi, Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, stat arab cu o străveche istorie și civilizație, se află intens angajată intr-un vast proces înnoitor de prefaceri sociale și economice inaugurat de Revoluția de la 1 Septembrie 1969. Remarcabile realizări s-au obținut în domeniile industrializării, dezvoltării agriculturii, invățămintului, asistenței sociale, extinderii și modernizării rețelei de transporturi. Cadrul favorabil dezvoltării generale a economiei a fost creat de măsurile intreprinse pentru valorificarea în interes național a bogățiilor naturale ale țării, îndeosebi a resurselor petroliere.Importante obiective, realizate in anii recenți, înnobilează, astăzi, harta industrială a țării : întreprinderi de îngrășăminte chimice, de material de construcție, alte unități productive în domeniile metalurgiei, electrotehnicii, industriei textile, alimentare etc.Raporturile de prietenie șl cooperare româno-libiene, care se înscriu in cadrul mai larg al tradiționalelor relații de colaborare dintre România socialistă și țările arabe, cunosc un curs mereu ascendent, pe multiple planuri. Cooperarea economică dintre țările noastre s-a extins și diversificat continuu. Specialiști români participă la construirea, la Tripoli și în provincie, a unor obiective industriale și agricole, în domeniul transporturilor, ridică noi cartiere de locuințe, școli moderne, edificii publice, social-culturale, iau parte la explorări petroliere, la promovarea asistenței medicale. Toate acestea sînt mărturii grăitoare ale colaborării fructuoase româno-libiene.Intîlnirile și convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, Moammer El Geddafi, din februarie 1974, aprilie 1979 și septembrie 1981 sînt evenimente de cea mai mare însemnătate pentru amplificarea și adîncirea relațiilor prietenești româno-libiene. De fiecare dată, acordurile și înțelegerile convenite cu aceste prilejuri

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a transmis o telegramă primului ministru al Republicii Turcia, Biilent Ulusu, în legătură cu tragicul accident de avion care a
ȘTIRI SPORTIVE

J»

Programul Universiadei de iarnăSOFIA 20 (Agerpres). — Comitetul de organizare a Universiadei de iarnă a definitivat programul întrecerilor ce se vor desfășura între 18 și 27 februarie.Turneul de hochei pe gheață șl concursul de patinaj artistic vor fi găzduite de noul „Palat al gheții" din Sofia, pe pîrtiile de pe muntele Vi- toșa se vor desfășura probele de schi alpin, iar în stațiunea sporturilor de iarnă Boroveț (situată la 70 km de Sofia), vor avea loc competițiile de schi-fond, biatlon, combinată nordică și săriturile de la trambulină.Iată programul pe zile : 18 februarie : 30 km masculin: meciuri de hochei pe gheață; 19 februarie : 10 km feminin; meciuri de hochei pe ghea- 

marelui ’48, în Moldova cu Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri și Cos- tache Negri, în Țara Românească cu N. Bălcescu, frații Golești și Ion Ghi- ca.Revendicările maselor țărănești au foșt exprimate și sprijinita de Ion Ionescu de la Brad, marele agronom, vicepreședinte al Comisiei pentru Impămîntenira din 1848.Generația lui Mihail Kogălniceanu avea să realizeze Unirea de la 1859, iar cele următoare, crescute In aceeași ideologie revoluționară și u- nionistă, au dus la actul final de la 1 Decembrie 1918. Floarea cărturărimii române, de pe ambii ver- sanți ai Carpaților, ca expresie a voinței populare, și-a făcut astfel' toată datoria. Idealul unității Întregului nostru popor este astăzi o realitate majoră, într-o societate făurită de toți fiii patriei, în ștrîn- să unire.
(15 83 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20.
• Războiul stelelor : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Șeriful din Tennessee : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone africanul : COTROCENI 
(49 48 48) — 14; 16,30; 19.
• Zbor mortal : FLOREASCA (33 20 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20 .
• Amnezia : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Provocarea dragonului : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Papillon : MUNCA (21 50 97) — 16; 
19. 

teatre

au deschis noi orizonturi conlucrării rodnice dintre cele două țări, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Referindu-se la perspectivele relațiilor dintre țările noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta, in toastul rostit la dineul oficial oferit, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în onoarea colonelului Moammer El Geddafi și a doamnei Safia Farkash, în cursul ultimei lor vizite în România : „Apreciem vizita 
dumneavoastră in România ca o ex
presie a relațiilor de colaborare fră
țești între popoarele noastre și dorim 
ca această vizită să contribuie la o 
dezvoltare și mai puternică a rela
țiilor economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre România și 
Libia".La rîndul său, în toastul rostit cu același prilej, colonelul MOAMMER 
EL GEDDAFI spunea: „Doresc să ex
prim nu numai bucuria de a ne afla 
in România prietenă, dar și satisfac
ția pentru relațiile bune de colabo
rare care există între cele două țări 
ale noastre și, totodată, să subli
niez faptul că vizitele pe care dum
neavoastră le-ați făcut in țara noas
tră au constituit elementele centrale 
în dezvoltarea acestor raporturi".Vizita colonelului Moammer El Geddafi în România, convorbirile pe care le va avea și de această dată cu președintele Nicolae Ceaușescu ne exprimăm convingerea că vor contribui la întărirea continuă a relațiilor româno-libiene, a stimei și prieteniei dintre țările și popoarele noastre. Poporul nostru vede în ele prilejuri care vor deschide noi orizonturi raporturilor de prietenie și colaborare reciprocă, conlucrării fructuoase a țârilor noastre pe plan internațional, în scopul creării unui climat de pace, de largă cooperare internațională, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de astăzi.Poporul nostru, tntîmpinîndu-1 cu sentimente de aleasă stimă și prietenie pe înaltul oaspete libian, îi adresează tradiționala urare : „Bun 
venit pe pămintul României !" 
avut loc pe aeroportul internațional din Ankara, prin care exprimă sincere condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești, precum și expresia sentimentelor sale de profundă compasiune familiilor celor dispăruți.

ță; 20 februarie : patinaj artistic ; 21 februarie : 15 km masculin ; meciuri de hochei pe gheață; 22 februarie : 5 km feminin; coborîre femei; patinaj artistic ; 23 februarie : ștafeta 4X10 km masculin ; coborîre bărbați; meciuri de hochei pe gheață; 24 februarie : ștafeta 3X5 km feminin ; slalom uriaș femei; 20 km biatlon; sărituri cu schiurile pentru combinata nordică; patinaj artistic; 25 februarie : slalom uriaș bărbați; 15 km pentru combinata nordică; meciuri de hochei pe gheață; 26 februarie : slalom special bărbați; 10 km biatlon; patinaj artistic; meciuri de hochei pe gheață; 27 februarie ; slalom special femei; ștafeta 4X7,5 km biatlon; sărituri cu schiurile de la trambulină.Festivitatea de deschidere a Universiadei Albe va avea loc joi, 17 februarie, iar ceremonia de închidere este programată duminică, 27 februarie.
★La Predeal, pe Valea Rișnoavei, au început joi întrecerile finalei competiției sportive naționale ,„Da- ciada" la schi fond (sport de performanță). în proba masculină de 30 km, primul loc a fost ocupat de Ion Lungoci, de la Dinamo Brașov. în cursa feminină de 10 km, victoria a revenit Elenei Reit-Lagusis, de la Tractorul Brașov.Selecționata de fotbal a țării noastre iși continuă pregătirile în vederea noului sezon internațional. Astăzi, de la ora 15, la Sibiu, selecționata va juca în compania echipei locale Șoimii. Sîmbătă, la Brașov, lotul A va întîlni echipa Universitatea Craiova. Meciul va începe la ora 15.S-a stabilit ca partida amicală dintre echipele României și Turciei să aibă loc la 29 ianuarie la Istanbul. După acest joc, fotbaliștii români urmează să întîlnească, probabil la Atena, tot într-o partidă amicală, selecționata Greciei.Peste 50 000 de spectatori au urmărit la Barcelona prima „manșă" a finalei „Super Cupei Europei" Ia fotbal în care s-au intîlnit echipele F.C. Barcelona și Aston Villa (Anglia). Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0) prin golul marcat in minutul 52 de Marcos.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) Cu 
ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau 
cei patru Beatles ? — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Arma 
secretă a lui Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara*  (59 3103, sala 
Magheru) : Insomnie — 10,30; (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78): Vorba lui Tăna
se — 19,30; (sala Victoria, 50 56 65) ; 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55): 
Cine se teme de crocodil 7 — 10; Băia
tul cu floarea — 19.
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu*)  : Tigrul purpu
riu căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (1101 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agachi Flutur — 19,30.



In semn de omagiu și înaltă prețuire a secretarului general al partidului, președintele Republicii, 
cu ocazia implinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere, in India a apărut:

Un nou volum consacrat concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu privind 
afirmarea deplină a personalității umane

DELHI 20 (Agerpres). — Elocventă mărturie a interesului deosebit 
manifestat față de personalitatea politică și gîndirea creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în aceste zile, în care se omagiază 
50 de ani de activitate revoluționară a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și aniversa
rea zilei sale de naștere, în India a apărut volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU DESPRE CALITATEA VIEȚII".

Manifestări peste hotare cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate revoluționară 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere

Lucrarea, semnată de cunoscutul publicist indian prof. S. K. Kar — autor și al volumului „Nicolae Ceaușescu — o viață dedicată păcii", apărut în 1980 — este scoasă de sub tipar de prestigioasa editură 
„Nava Yug Publishers", din Calcutta. Editată in condiții grafice deosebite, cartea se deschide cu un portret care îl înfățișează pe conducătorul statului român cu însemnele prezidențiale.Evidențiind interesul deosebit pe care acest volum îl prezintă pentru cercuri largi de cititori, Sheila 
Kaul, ministru de stat pentru educație și problemele bunăstării, scrie în prefața pe care o semnează :

„Printre liderii cu inalte respon
sabilități din lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu se distinge în 
mod deosebit atit ca filozof, cit 
și ca om al acțiunii dinamice. Stu
dierea aprofundată a cuvîntărilor și 
scrierilor sale — subliniază doamna Sheila Kaul — ne oferă posibilita
tea să înțelegem foarte bine nece
sitatea înlăturării dezechilibrelor și 
realizarea unei noi calități a vieții, 
care să reprezinte începutul unei 
prietenii durabile între națiuni și ai 
unui efort de cooperare al popoa
relor îndreptate spre o nouă lume, 
a armoniei și înțelegerii reciproce".

„O importantă idee din gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu — evidențiază doamna Sheila Kaul — 
este aceea că omul reprezintă ele
mentul central in socialism și că 
întreaga activitate socială trebuie 
orientată astfel incit să asigure 
cele mai bune condiții materi
ale și să permită realizarea de
plină a personalității umane. Este un fapt demn de toată stima că un autor indian a reușit să înțeleagă etosul și aspirațiile României contemporane și să înfățișeze atît de sugestiv mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu" — arată, in încheierea prefeței, doamna Kaul.Lucrarea, structurată în nouă capitole, este precedată de un studiu introductiv, în care autorul arată, 
între altele, că „Cei 17 ani care au 
trecut de cind Nicolae Ceaușescu se 
află in fruntea Partidului Comu
nist Român au fost anii cei mai 
rodnici și perioada cea mai bogată 
în fapte din întreaga istorie a 
României. România a dobindit con
diția unei națiuni cu adevărat li
bere și independente. România a 
înregistrat succese minunate în dez
voltarea și modernizarea forțelor de 
producție, a economiei naționale, in 
dezvoltarea tuturor regiunilor și lo
calităților, a obținut progrese in 
domeniile științei, educației și cul
turii, și-a îmbogățit continuu viața 
spirituală națională, a obținut

Personalități ale vieții politice și culturale indiene elogiază opera teoretică 
și neobosita activitate practică a șefului statului român

La „Centrul național indian", din Delhi, a avut loc o adunare festivă 
pentru omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea 
zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, ministrul de stat pentru educație și problemele bunăstării. Sheila Kaul, a lansat volumul „Nicolae Ceaușescu des

pre calitatea vieții", semnat de prof. S. K. Kar, precum și cele cinci vo
lume „Din gindirea social-politică 
a președintelui Nicolae Ceaușescu" apărute în limba engleză, în 1981, și publicate acum și în limba hindi de către editura „Mosaic Publications Press".In cadrul manifestării au luat euvîntul Sheila Kaul, R. V. Swa- nimăthan, ministru de stat la Ministerul Agriculturii, prof. dr. Lokesh Chandra, membru al Parlamentului, președintele Academiei internaționale de cultură din India, Maulana Syed Asrarul Haq, membru al Parlamentului, președintele „Organizației pentru unitate și integrare națională" din India, E. Ba- landan, membru al Parlamentului și al Biroului Politic al P.C. din India (marxist), Yashapal Kapoor, membru al Parlamentului, editor al ziarului „Național Herald", organ al partidului Congresul Național Indian (I), R. N. Anii, secretar general al organizației „Unity International", prof. S. K. Kar, autorul volumului „Nicolae Ceaușescu despre calitatea vieții", Ashok K. Sen, președintele Asociației de prietenie India — România, fost ministru al justiției, președintele Asociației juriștilor din India, precum și M. N. Seth, secretarul general al Asociației de prietenie India-România.

Toți vorbitorii au transmis Pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul omagierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniver
sării zilei sale de naștere, multă 
sănătate, urări de fericire, viață 
lungă și succese remarcabile, spre 
binele poporului român și al vieții 
internaționale.Adunarea a fost condusă de președintele Asociației de prietenie India — România, Ashok Sen, care, în euvîntul de deschidere, a arătat că, în cele aproape două decenii de cînd la conducerea României se află președintele Nicolae Ceaușescu, „progresul acestei țări este pe drept cuvînt un progres fenomenal, admirat de întreaga omenire". „România — a spus el — este o țară mică, dar constituie un exemplu de dezvoltare în industrie, agricultură, educație și bunăstare socială". Referindu-se la cartea scrisă de prof. S.K. Kar. vorbitorul a arătat că această lucrare 

succese în conducerea democratică 
a societății".

Gîndirea creatoare și activitatea 
președintelui României — relevă prof. S. K. Kar — „au determinat 

o politică bazată pe voința de ac
țiune a întregii națiuni, atit pe 
plan intern, cit și internațional". „Axioma întregii dezvoltări sociale, politice și economice a României — se subliniază în studiu — este aceea că poporul român iși edifică conștient și ferm propriul destin, conform voinței' lui". In primele trei capitole ale lucrării, prof. S. K. Kar prezintă, sub formă de eseuri, diferite aspecte legate da noțiunea de calitate a vieții.Sînt larg înfățișate rolul șî contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu în ridicarea calității vieții în România, ampla analiză,- fundamentată științific, pe care secretarul general al partidului nostru o face problemelor actuale ale lumii, desprinzînd concluzii de deosebită importanță — nu numai

„deschide o largă perspectivă asupra progresului umanității pe pă- mînt. reflectă cu adevărat viața omului așa cum este văzută de președintele Nicolae Ceaușescu".în euvîntul său, prof. S.K. Kar a arătat : „Am minunatul privilegiu ca în ajunul omagierii a 50 de ani de 'activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere a președintelui României, Nicolae Ceaușescu, să prezint în fața publicului indian volumul «Nicolae Ceaușescu despre calitatea, vieții» — ca un omagiu adus personalității excepționale a președintelui român". „Din analiza 
concepției realiste în problemele ca
lității vieții, din analiza cuvintărilor 
și scrierilor sale am constatat că 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
nu numai un om politic de seamă, 
ci și un mare filozof". „Am dorit 
să subliniez că ființa umană este, 
in concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un pivot al societății 
socialiste. Totul pentru om și 
bunăstarea lui — aceasta este 
ideea de bază a întregii sale filo
zofii". în continuare, vorbitorul a arătat că, în ultimii 18 ani, „sub conducerea dinamică a președintelui Nicolae Ceaușescu, România a cunoscut progrese remarcabile în toate sferele de activitate". în încheiere, prof. S.K. Kar a făcut o prezentare succintă a volumului recent tipărit.Doamna Sheila Kaul, autoarea prefeței la acest volum, după ce a subliniat importanța abordării unui asemenea subiect — calitatea vieții — în lumea de azi, a arătat 
că „printre liderii contemporani 
care au gindit și au scris pe larg 
despre această temă președintele 
Nicolae Ceaușescu ocupă un loc 
proeminent". „Pornind de la premi
sele unei filozofii socialiste, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
elaborat teza după care omul este 
figura centrală a tuturor activități
lor noastre. Șeful statului român a menționat că noi trebuie să ne străduim să creăm cele mai bune condiții posibile care să permită deplina dezvoltare și afirmare a personalității umane", a spus vorbitoarea. „Noi găsim la președinte
le Nicolae Ceaușescu o profundă 
împletire între socialism și uma
nism. Președintele României — a spus vorbitoarea <— este un mare 
lider al omenirii, ale cărui idealuri 
sint bazate pe realism și pe încre
derea în perfecționarea omului". 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 

teoretică — pentru o nouă ordine internațională în care echitatea și dezvoltarea generală pot ridica nivelul general al calității vieții umane.Următorul capitol, intitulat sugestiv „Totul pentru popor", prezintă cititorilor din India modul în care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.Prof. Kar subliniază că partidul nostru situează în centrul politicii sale omul. „Această po
litică — scrie auto
rul — și-a arătat 
roadele îndeosebi 
după cel de-al 
IX-Iea Congres al 
P.C.R., cind Nicolae 
Ceaușescu a fost 
ales in funcția de 
secretar general al 
partidului". Tabele și grafice publicate la acest capitol sintetizează , ilustrativ rezultatele acestei politici, creșterea venitului pe locuitor în țara noastră, precum și prevederile pentru perioada actualului cincinal privind creșterea cheltuielilor sociale, date despre dezvoltarea științei și culturii în țara noastră etc. Intr-un alt capitol, infitulat, de asemenea semnificativ, „în mijlocul 
poporului, împreu
nă cu poporul", se arată că, stabilită după cel de-al IX- lea Congres al P.C.R., amplificată continuu la inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, metoda consultării întregului popor a devenit în România o practică curentă, o expresie a democrației socialiste, o componentă esențială a noii calități a vieții.Următorul capitol al volumului 

— „Pentru o nouă calitate in toate 
domeniile vieții economice și sociale" — înfățișează, pe larg, cu ajutorul unor grafice sugestive, obiectivele cuprinse în planul cincinal 1981—1985, precum și sarcinile de viitor privind dezvoltarea economică și socială a țării noastre.

„Calitatea vieții, politica ecolo
gică și dezarmarea" este capitolul în care sînt prezentate succint acțiunile menite să ducă la protejarea mediului în țara noastră.Este evidențiat, de asemenea, modul în care președintele Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru echilibrul ecologic al pla

a spus ea în continuare — a conce
put un nou tip de om, care parti
cipă activ la întreaga viată socia
lă și colectivă".In euvîntul său, ministrul R.V. 
Swanimathan a arătat că „pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pro
movat consecvent o politică de ri
dicare a progresului economic și 
social al României, de creștere a 
forțelor de producție la un inalt 
nivel, de dezvoltare a științei, edu
cației și culturii, de îmbunătățire 
a nivelului de viață al poporului 
său". „în viața internațională — a arătat vorbitorul — președintele 
României a promovat și promo
vează cu consecvență principiile 
independentei naționale, suverani
tății, neamestecului in treburile in
terne, dezvoltarea prieteniei și 
cooperării cu toate statele lumii". In acest context, vorbitorul a evocat relațiile statornice între popoarele indian și român.„Președintele Nicolae Ceaușescu este un om interesat nu numai de progresul științei. și tehnologiei, ci el apreciază, în Cel mai înalt grad, și valorile umane", a arătat în 
euvîntul său prof. dr. Lokesh 
Chandra. „Nicolae Ceaușescu este 
nu numai un om politic, el este un 
umanist și un filozof" — a arătat vorbitorul, care a menționat în 
continuare preocupările șefului sta
tului român în problemele ridicării 
calității vieții în România.

„în cel mai scurt timp — a spus în euvîntul său deputatul E. Ba- 
landan — România a atins culmi 
înalte în dezvoltarea sa economică 
și a arătat întregii lumi ce poate 
să facă un partid comunist pentru 
ființa umană și progres". In continuare, vorbitorul a relevat că sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România pășește mai departe pe calea păcii și a dezvoltării, pe calea cooperării cu alte state, inclusiv cu India.

Yashapal Kapoor, după ce a scos în evidență idealurile de pace pe care le nutresc popoarele indian și român, a subliniat că „sub condu
cerea înțeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România consti
tuie un model de dezvoltare socia
listă, fiind o prezență stimată și 
dinamică, pe arena internațională".

în- euvîntul său, doamna Savitri 
Nigam a arătat că „președintele 
Nicolae Ceaușescu este un mare 
umanist, iar exemplul vieții și acti
vității sale ne inspiră pe toți, 
deoarece el nu se preocupă numai 
de problemele țării sale, ci de pro
blemele întregii umanități. El se 
interesează de țările în curs de 
dezvoltare, luptă împotriva peri
colului unui război nuclear, ducind 
o politică de pace care poate fi un 
exemplu pentru întreaga lume". 

netei acumularea de arme, fie că sînt sau nu utilizate, ca și asupra uriașei irosiri de resurse pe care o determină cursa înarmărilor.
„Constanta preocupare a Româ

niei pentru a se elibera popoarele 
de sub amenințarea unui război 
devastator — scrie prof. Kar — 
s-a materializat intr-un program 
de dezarmare, in primul rind nu
cleară, elaborat din inițiativa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pro
motor neobosit al cauzei păcii, a 
cărui activitate în domeniul înde
plinirii acestui suprem obiectiv al 
zilelor noastre se bucură de o apre
ciere unanimă pe plan mondial".Principiile de politică externă ale României, pozițiile țării noastre față de diferite probleme internaționale actuale, multiplele inițiative românești menite să ducă la reducerea factorilor de tensiune în lume sînt înfățișate în următorul capitol — „O politică de pace, 
prietenie și colaborare".

„Ca autor și promotor al întregii 
politici a României socialiste, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — per
sonalitate politică proeminentă a 
vieții contemporane — a asigurat 
prezența statului român oriunde pe 
glob se edifică pacea, a contribuit 
la soluționarea focarelor de conflict 
și la reglementarea unor probleme 
cardinale ale lumii contemporane. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
ridicat dialogul la nivel inalt la 
rangul de modalitate fundamentală 
a deciziilor politice in sfera coope
rării bilaterale, ca și in cea a 
schimburilor de idei și a consultă
rilor pentru acțiuni comune in 
scopul implicării directe pe plan 
internațional a factorilor de cea 
mai mare răspundere pentru solu
ționarea durabilă a problemelor de 
bază ale umanității" — subliniază S. K. Kar.Ultimul capitol, „India și România", constituie o . amplă treceșe.în revistă a raporturilor bilaterale, extinderea lor pe multiple planuri începind de la stabilirea primelor contacte între culturile și civilizațiile celor două țări și pînă in zilele noastre.

„în dezvoltarea relațiilor româ- 
no-indienc — scrie autorul — un 
rol esențial l-a avut dialogul la ni
vel înalt intre președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Republicii India. Indira Gandhi", 
„întilnirile la nivel înalt au creat 
un stimulent puternic pentru coo
perarea reciproc avantajoasă, au 
lărgit posibilitatea de identificare 
a noi și importante obiective de 
cooperare bilaterală intre cele două 
state, în interesul popoarelor ro
mân și indian, al cauzei păcii și 
progresului" — subliniază autorul cărții. ......................Apariția, în India, a acestui nou volum consacrat președintelui Nicolae Ceaușescu, reflectă înaltul prestigiu de care se bucură pe. plan internațional președintele Republicii Socialiste România, gindirea sa științifică; umanistă și novatoare, cu valoare universală.

„Vizitind România cu citva timp 
in urmă — a spus, la rindul său, 

spiritul 
Nicolae 

de acti- 
deosebit

R.N. Anii — am simțit 
călăuzitor al președintelui 
Ceaușescu in toate sferele 
vitate din România, fiind 
de impresionat de eforturile făcute 
de poporul român, sub conducerea 
matură și dinamică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
mat țara pe calea 
dezvoltări încheiere, 
„România

care a îndru- 
unei puternice 

industrial-agrare". In vorbitorul a arătat că 
militează consecvent

pentru pace, solidaritate și o nouă 
ordine economică internațională", în euvîntul său, M.N. Seth a arătat că „președintele Nicolae 
Ceaușescu a devenit legendar in 
timpul vieții, pentru că el a creat 
o eră care va fi înscrisă cu litere 
de aur in cartea omenirii. România 
este Ceaușescu și Ceaușescu este 
România, deoarece șeful statului ro
mân simbolizează aspirațiile de 
progres și prosperitate ale țării 
sale". „Președintele român — a subliniat vorbitorul — este în per
manent contact cu țara sa, il poți 
vedea in fiecare colț al țării ca 
intr-o familie, tot așa cum se duce 
dintr-o (ară in alta cu mesajul său 
de pace".

în încheierea ceremoniei de oma
giere, participanții au adoptat o 
rezoluție în care se transmit 
„energicului și dinamicului con
ducător al poporului român" feli
citări din inimă, salutări și urări 
călduroase. în rezoluție se arată 
că prosperitatea materială și spiri
tuală a poporului român și mer
sul său spre progres și dezvol
tare se datorează „îndrumării com
petente, sfaturilor chibzuite și con
ducerii remarcabile de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu". Sînt evidențiate „rolul constructiv și eforturile permanente ale președintelui român în domeniul dezarmării, și în primul rind al dezarmării nucleare. în înfăptuirea și promovarea unei noi ordini economice internaționale, în democratizarea relațiilor dintre state, in direcția păcii mondiale și înțelegerii internaționale, in promovarea păcii și dreptății pe planeta noastră, în promovarea cooperării din
tre state".

★După ceremonie au fost prezenta
te expoziția de fotografii „Nicolae 
Ceaușescu și pacea lumii", precum și o expoziție de carte românească, în ...................................au în Și _ . .Ceaușescu.A fost apoi prezentat filmul documentar „Imagini ale României contemporane".

cadrul' căreia, la loc de frunte, fost expuse volumele publicate India despre personalitatea gîndirea președintelui Nicolae

Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere prilejuiesc, în 
diferite țări ale lumii, manifestări ce reliefează înaltul prestigiu al 
conducătorului partidului și statului nostru, de a cărui neobosită acti
vitate, teoretică și practică, se leagă organic marile împliniri ale 
poporului român din perioada de după Congresul al IX-lea al parti
dului.PHENIAN 20 (Agerpres). — La Palatul culturii poporului din Phenian a avut loc, sub auspiciile Comitetului pentru relațiile culturale cu străinătatea (C.R.C.S.) și ale Asociației de prietenie coreeano-ro- mâne vernisajul expoziției de fotografii „Nicolae Ceaușescu și pacea lumii", care prezintă numeroase aspecte din vasta activitate revoluționară desfășurată pe plan intern și internațional de conducătorul partidului și statului nostru. La vernisaj au participat Iu Yong Gal, adjunct al șefului secției relațiilor internaționale a C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kim U. Giong, vicepreședinte al C.R.C.S., Pak Miong Gu, adjunct al ministrului afacerilor externe, alți reprezentanți ai C.C. al P.M.C., Ministerului de Externe, C.R.C.S., un numeros public. Au fost prezenți Constantin Iftodi, ambasadorul țării noastre la Phenian, și membri ai ambasadei.în euvîntul lor, vicepreședintele C.R.C.S. și ambasadorul român au evidențiat personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, meritele sale deosebite în cei 50 de ani de bogată activitate revoluționară și rolul său determinant în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. în vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. In euvîntul său, vicepreședintele C.R.C.S. a sfibliniat că „tovarășul Nicolae ' Ceaușescu, conducătorul eminent al poporului român, prin meritele sale deosebite aduse la întărirea și dezvoltarea continuă a relațiilor dintre popoarele celor două țări, este un prieten apropiat al poporului coreean".BERLIN 20 (Agerpres). — La biblioteca „I. L. Caragiale", din capitala R.D. Germane, au fost inaugurate un stand de carte social-politică, cuprinzînd scrieri alese din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, și o expoziție de fotografii reprezentînd momente din viața și activitatea politică a președintelui României.Ambasadorul Republicii Socialiste România la Berlin, Gh. Tache. a prezentat o amplă expunere la Școala de partid din orașul Bad- Blankenburg; în cadrul expunerii au fost scoase în evidență rolul determinant al secretarului general al partidului în elaborarea politicii interne și externe a României, proeminenta personalitate a conducătorului partidului și statului nostru, activitatea sa revoluționară pentru
Convorbiri româno — vest-germane ORIENTUL MIJLOCIUBONN 20 (Agerpres) — în continuarea vizitei oficiale pe care o întreprinde în R.F. Germania, Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a întîlnit cu Otto Graf Lambsdorff, ministrul federal al economiei. Cu acest prilej, s-au examinat probleme actuale ale colaborării economice dintre cele două țări și au fost stabilite noi acțiuni pentru dezvoltarea și diversificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale și pe terțe piețe. Ambele părți au reafirmat voința guvernelor lor de a sprijini prin măsuri adecvate realizarea acestui obiectiv.Au avut loc, de asemenea, convorbiri cu Johannes Rau, vicepreședin
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APEL PENTRU PREÎNTÎMPINAREA UNUI RĂZBOI NUCLEAR. 
Primarii orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki — care au cunoscut 
ororile bombardamentelor atomice americane la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial — au adresat un apel către 72 de orașe din lume, cu care 
sint înfrățite, chemind Ia întărirea solidarității in lupta pentru pace și 
preintimpinarea unui război nuclear. Documentul subliniază importanța 
extinderii și lărgirii mișcării antirăzboinice, a acțiunilor populare pentru 
lichidarea totală a arsenalelor nucleare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
O.N.U. PENTRU NAMIBIA, Paul Lusaka, a declarat la Națiunile Unite că prin decizia de a prelua controlul fățiș asupra Namibiei, după dizolvarea așa-numitei Adunări Naționale din acest teritoriu, regimul rasist sud-aîrican și-a arătat adevărata sa față. Ocuparea ilegală a Namibiei de către rasiștii de la Pretoria este acum mai vizibilă ca oricînd pentru toți cei ce vor să vadă acest lucru, a spus el.

COMUNICATUL COMUN dat publicității la Lagos la încheierea vizitei oficiale a primului ministru al Suediei, Olof Palme, în Nigeria, subliniază preocuparea celor două țări față de continua deteriorare a situației internaționale cauzată în primul rind de escaladarea cursei înarmărilor. în acest sens, Nigeria și Suedia se angajează să depună toate eforturile pentru promovarea unei dezarmări efective, în special în domeniul armelor nucleare, „care să înlăture pericolul unui război nuclear", menționează comunicatul.
O INSTANȚA JUDICIARA DIN 

BORDEAUX, relatează agenția 
France Presse, l-a inculpat pe 
Maurice Papon, fost ministru în 
guvernul Raymond Barre, de „cri
me împotriva umanității", fiind 
acuzat de participare la deportarea L

edificarea societății socialiste și comuniste în țara noastră, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele, pentru triumful păcii în lume. ,Au participat cadre didactice de la școala de partid și activiști ai P.S.U.G.TUNIS 20 (Agerpres). — în orașul tunisian Sfax a fost organizată, de Asociația de prietenie Tunisia- Romania, o seară omagială consacrată acestui eveniment.Au fost prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu publicate în limbi străine și volumele din gîndirea filozofică a președintelui României. Cu aceeași ocazie, a fest organizată o expoziție, în cadrul căreia au fost înfățișate realizările României socialiste, atît pe plan intern, cit și internațional, sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Președintele Asociației de prietenie Tunisia — România, Tijani Makni, și celelalte oficialități prezente la manifestare au făcut aprecieri elogioase referitoare la opera și activitatea președintelui României.în cadrul aceleiași seri au fost vizionate filme privind vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în țările arabe și cooperarea dintre România și statele din această zonă în diverse domenii.CAIRO 20 (Agerpres). — La Centrul cultural arab din Cairo a fost deschisă o expoziție românească de fotografii, cu imagini din viața și activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate bunăstării poporului român. In cadrul expoziției a fost, de asemenea, deschis un stand de cărți despre România, printre care se aflau, la -loc de frunte, operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.La festivitatea inaugurării au participat dr. Ihab Al Azhari, ministru adjunct al culturii, directori și funcționari superiori din ministerele culturii și afacerilor externe, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Cairo, un numeros public. A fost de față Ion Iosefide, ambasadorul României la Cairo.A avut loc, totodată, o gală de filme documentare referitoare la dezvoltarea economică și social-cul- turală a țării noastre, în anii construcției socialiste, sub conducerea înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu.
te al Partidului Social-Democrat, primul ministru al landului Renania de nord-Westfalia, și cu Reimunt Jochinsen, ministrul economiei și transporturilor din acest land, fiind evidențiate noi posibilități de lărgire a cooperării economice și tehnologice în domeniile energetic, petrochimic, siderurgic și altele.Ministrul român a avut, totodată, convorbiri cu conducerile unor concerne și firme vest-germane, cu care au fost stabilite acțiuni concrete pe linia extinderii exportului de produse românești și a cooperării economice, îndeosebi în sectoarele construcției de mașini, chimie și metalurgie.La întîlniri a fost prezent Ion Râmbu, ambasadorul țării noastre la Bonn.

unor evrei în timpul ocupației na
ziste. A.F.P. precizează că afacerea 
a debutat în 1981, odată cu publi
carea de către săptăminalul „Le 
Canard Enchaine" a unor documen
te de epocă semnate de Papon prin 
care acesta cerea jandarmeriei din 
Bordeaux efectivele necesare pen
tru escortarea unor convoaie de de
ținuți evrei spre un lagăr din re
giunea pariziană.

ÎNTREVEDERI AMERICANO— 
JAPONEZE. Primul ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Statele Unite, în cursul căreia a fost primit la Casa Albă de președintele Ronald Reagan și a avut convorbiri cu reprezentanți ai Congresului american. Agenda întrevederilor a fost dominată de modalitățile de echilibrare a schimburilor comerciale bilaterale. într-o conferință de presă desfășurată la încheierea întrevederilor, Nakasone a arătat că nu a făcut președintelui Reagan nici o promisiune privind concesiile comerciale ale țării sale.

ÎN GRECIA A AVUT LOC O 
GREVA de patru ore, la care au participat lucrătorii din transporturi, rețeaua bancară și de comunicații, serviciile poștale, oficii guvernamentale, școli etc. Acțiunea, declanșată de Confederația generală a muncitorilor greci, a fost or

NEW YORK 20 (Agerpres). — La Biblioteca română din New York a avut loc deschiderea unei expoziții de carte cu lucrări reprezentative din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu și a unei expoziții de fotografii reliefind rolul determinant al președintelui Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea social-economică a României contemporane. A fost prezentat apoi un film artistic românesc. Acțiunea s-a bucurat de un deosebit interes din partea publicului american.WASHINGTON 20 (Agerpres). — Ambasadorul român in Statele Unite ale Americii, Mircea Malița, s-a întîlnit cu un grup de profesori și studenți, membri ai organizației „Close-up Foundation". Cu această ocazie au fost subliniate aspecte ale activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, promovarea unei politici externe dinamice, de pace, progres și înțelegere între popoare. In continuare, au fost vizionate filme românești.OTTAWA 20 (Agerpres). — La Universitatea „McGill", din Montreal, cu prilejul unei seri culturale românești, a avut loc o gală de scurt-metraje românești și s-au inaugurat o expoziție de carte, în principal din - opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, și o expoziție documentară de fotografii despre România.însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei române la Ottawa, Gh. Baltac, a vorbit despre politica internă și externă a țării noastre, relevind rolul determinant al gîndirii politice și activității practice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în succesele de seamă obținute de poporul nostru atît în construcția internă, cit și pe plan internațional.Televiziunea canadiană (Cablevision) a prezentat filmul „România — imagini contemporane", însoțin- du-1 de comentarii referitoare la „inițiativele de pace ale președintelui Nicolae Ceaușescu, bine cunoscute pe plan mondial". A fost, de asemenea, subliniată „poziția activă a României în problematica cooperării internaționale și a subdezvoltării".Totodată, Ia Universitatea din Toronto a fost deschisă o expoziție de carte, cu lucrări reprezentative din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrări care, ulterior, vor intra în fondul acestei biblioteci.AMMAN 20 (Agerpres). — Posturile de televiziune iordaniene au transmis programe speciale, con- ținînd imagini sugestive despre realizările deosebite obținute de poporul român sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu.
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TEL AVIV 20 (Agerpres). — în localitatea Kiryat Shmona, din nordul Israelului, s-a desfășurat, joi, cea de-a opta rundă a negocierilor is- raeliano-libanezo-americane in problema retragerii trupelor Israelului din Liban, informează agenția Reuter. în comunicatul comun dat publicității la sfîrșitul lucrărilor și reluat de agențiile U.P.I. și France Presse se relevă că s-au înregiftrat anumite progrese în cursul tf4 - velor. Totodată, se menționează că părțile au convenit asupra crjarii a patru noi grupuri de lucru, pentru examinarea concretă și detaliată a problemelor înscrise pe agenda negocierilor.
ganizată in semn de protest față de hotărîrea guvernului de a îngheța salariile muncitorilor pentru 12 luni.

CONVORBIRI MEXICANO—DO
MINICANE. Președintele Mexicului, Miguel de la Madrid, a primit, la Ciudad de Mexico, pe ministrul dominican al relațiilor externe, Jose Augusto Vega Imbert, care întreprinde o vizită in Mexic. Cu acest prilej, au fost trecute în revistă raporturile de cooperare dintre cele două țări, aspecte ale evoluției situației politice din regiune și posibilitățile de soluționare prin negocieri, pe cale politică, a tuturor diferendelor, inclusiv a celor de ordin intern, din regiune.

DECLARAȚIA COMUNA dată publicității la încheierea vizitei ' la Caracas a președintelui panamez, Ricardo de la Espridlla, evidențiază adeziunea Venezuelei și Republicii Panama la principiile Mișcării de nealiniere și exprimă îngrijorarea celor două țări în legătură cu continua înrăutățire a situației din America Centrală. Declarația afirmă necesitatea ca toate problemele din America Centrală să fie soluționate pe calea dialogului politic, fără recurgerea la folosirea sau amenințarea cu folosirea forței în raporturile dintre state.
UN PUTERNIC URAGAN s-a 

abătut, in noaptea de marți spre 
miercuri, asupra regiunii Kalinin
grad, din vestul Uniunii Sovietice 
— informează agenția T.A.S.S. Din 
cauza vintului deosebit de violent, 
care a suflat cu o viteză de 36 me
tri pe secundă, in zona de coastă 
s-au produs inundații, fiind afecta
te citeva întreprinderi din orașul 
Kaliningrad. Ciclonul a avariat, de 
asemenea, linii de aprovizionare cu 
energie electrică și rețele telegra
fice, activitatea portuară fiind în
treruptă. Un fenomen asemănător, 

. precizează T.A.S.S., nu a mai fost 
înregistrat in această regiune din 
anul 1912.


