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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
sub semnul dorinței comune de a extinde și intări raporturile

de conlucrare multilaterală româno-libiene, ieri a început

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A COLONELULUI MOAMMER EL GEDDAFI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Trimisul personal
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit, vineri 
nea ța, pe Serge Noghaven, 
sador în misiune specială, 
personal al președintelui Republicii 
Costa Rica, Luis Alberto Monge.

La. primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, mjnistrul afacerilor 
externe.
. A fost, de față Alexander 
Alvarado, ambasadorul 
Costa Rica .la București.

Oaspetele a înmînat 
Nicolae Ceaușescu un 
partea președintelui Republicii Costa

Nicolae 
dimi- 

amba- 
trimis

Guerra 
Republicii

tovarășului
mesaj din

Directorul editurii
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Robert Maxwell, 
directorul editurii „Pergamon Press" 
din Marea Britanie, aflat în vizită 
în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

al președintelui Republicii Costa Rica
Rica, Luis Alberto Monge, șl a 
transmis un cordial salut, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și succes în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea statului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a 
președintelui 
mesajul său 
cu cele mai 
și succes.

în cadrul Întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă â ra
porturilor româno-costaricane, care 
cunosc o dezvoltare continuă, în spi
ritul hotărîrilor stabilite cu, prilejul

rugat să se transmită 
Republicii Costa Rica 
de prietenie, împreună 
bune urări, de sănătate

dialogului la nivel înalt româno- 
costarican. A fost exprimată convin
gerea că există încă largi posibilități 
de aprofundare a colaborării dintre 
România și Costa Rica pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural, precum și pe arena interna
ționala, spre binele celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Au fosț abordate, de asemenea, 
probleme, actuale ale vieții interna
ționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

'»»Pergamon Press" din Marea Britanie
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu edi
torului englez, pentru volumul 
„Ceaușescu — constructorul Româ
niei moderne", care va apărea zilele, 
următoare la Londra, in colecția 
„Mari oameni de stat ai lumii" a 
editurii „Pergamon Press".

Exprimind vii mulțumiri, editorul 
er.glez a subliniat că acest volum

răspunde interesului opiniei publice 
britanice și din numeroase alte țări 
față de realizările remarcabile obți
nute de poporul român pe cele mai 
diverse planuri, față de activitatea 
neobosită pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o consacră progresului 
continuu al României, cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii internațio
nale.

din a-

înaltul 
libian a

■Iii

Libiene Populare Socialiste
conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
ai Jamahiriei Arabe

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre- 

t ședințele Republicii So
cialiste România, vineri a 
sosit la București, într-o 
vizită oficială de priete
nie, colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

Noua vizită în țara 
noastră a înaltului sol al 
poporului libian se în
scrie în cadrul bunelor 
relații de prietenie și co
laborare statornicite între 
România și Libia, ea re- 
flectînd, totodată, hotă- 
rîrea celor două state de 
a extinde și diversifica 
aceste raporturi în dife
rite domenii de interes 
reciproc, precum și con
lucrarea lor pe arena in
ternațională, pentru a-și 
aduce contribuția la so
luționarea marilor pro
bleme care confruntă 
omenirea, la cauza păcii 
și înțelegerii internațio
nale. Vizita constituie, 
în același timp, o expre
sie grăitoare a relațiilor 
tot mai largi pe care 
România le întreține cu 
statele arabe, cu țările 
care au pășit pe calea in
dependenței și dezvoltă
rii libere, de sine stătă
toare.

Ceremonia sosirii înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. 
Deasupra aerogării se 
aflau portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și 
conducătorului Marii Re
voluții de la 1 Septem-

brie, colonel Moammer 
El Geddafi. încadrate de 
drapelele de stat ale 
României și Libiei. Pe 
mari pancarte se puteau 
citi, în limbile română și 
arabă, urările : „Bun 
venit în Republica Socia
listă România conducăto
rului Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colo
nel Moammer El Ged
dafi !“, „Să se dezvolte 
continuu relațiile priete
nești și de cooperare 
fructuoasă dintre Repu
blica Socialistă România 
și Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă, 
în interesul popoarelor 
român și libian, al cauzei 
păcii, colaborării și secu
rității în lume 1“

La amiază, aeronava cu 
care a călătorit 
sol al poporului 
aterizat.

La coborîrea 
vio.n, președintele Nicolae 
Ceaușescu a ’salutat cu 
cordialitate pe colonelul 
Moammer El Geddafi. 
Cei doi conducători și-au 
strins cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat priete
nește.

înaltul 
salutat, 
la scara 
tovarășii 
Dăscălescu. 
Mănescu, Ștefan

Conducătorul 
Revoluții de la 
tembrie este însoțit 
vizita în țara noastră de

oaspete este 
de asemenea, 
avionului, de 

Constantin 
Maneâ 
Andrei. 

Marii 
1 Sep- 

în

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, vineri, convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo- 
luțiipie la 1 Septembrie al Jamahiriei 
/ .a', Utriene Populare Socialiste.

lai copvorbiri participă :
Din părtea română — Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ion Pățan, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe, Petru 
Enache, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afa-

cerilor externe,' Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Gheorghe Vlad, ministrul petrolului. 
Ion Stănescu, ministru, șeful Depar
tamentului pentru construcții in 
străinătate, Ferdinand Nagy, minis
tru secretar de stat la Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare.

Din partea libiana — Jadalla Azouz 
Talhi, secretar al Comitetului Popu
lar General, Abdel Aii Obeidi, secre
tar al Comitetului Popular al Birou
lui Popular pentru Legături Exte/ne, 
dr. Muftah Elusta Omar, secretar al 
Biroului Popular pentru Informații,

Abuzeid Omar Dorda, secretar a! Co
mitetului Popular General pentru 
îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare 
Agricolă, Musa Abu Frewa. secretar 
al Comitetului Popular General pen
tru Economie și Industria Ușoară, 
Abdulhamid S. Zintani, secretar al 
Comitetului Popular 
Popular al Jamahiriei 
Populare Socialiste la

Tovarășul Nicolae
adresat colonelului ... ___ _
Geddafi un salut călduros, exprimin- 
du-și satisfacția pentru noua întîlnire 
la nivel înalt româno-libiană, precum 
și convingerea că aceasta va jalona

al Biroului 
Arabe Libiene 
București. 
Ceaușescu a 

Moammer El

Dineu oficial oferit

! căi și mai eficiente pentru amplifi
carea relațiilor dintre România și 
Libia în interesuIS progresului econo
miilor lor naționale, al păcii și în
țelegerii internaționale.

La rîndul său, colonelul Moammer 
1 El Geddafi a mulțumit călduros pen- 
; tija invitația de a fi din nou oaspete 
al României și pentru posibilitatea 
oferită de a se reintîlni cu șeful sta
tului român și a continua dialogul la 

, nivel înalt dintre cele două țări, care, 
de fiecare dată, s-a încheiat cu un 
bilanț fructuos în direcția extinderii 

; și aprofundării bunelor relații deja 
existente între România și Libia, 
spre binele ambelor țări și popoare.

De comun acord s-a subliniat că a- 
ceastă vizită va duce la impulsio
narea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre țările și popoarele noas-

de tovarășul Nicolae Ceaușescu

GlNDIREA Șl ACȚIUNEA REVOLUȚIONARĂ 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

remarcabilă contribuție la îmbogățirea teoriei socialismului 
științific, a practicii construcției socialiste

0 concepție superioară, înaintată privind
creșterea rolului statului in conducerea

întregii activități economico-sociale
In actualul stadiu de dezvoltare 
societății noastre, în condițiile 

perfecționării democrației socia
liste, ale lărgirii cadrului de par
ticipare a maselor la conducerea 
treburilor țării, partidului, ii revine 
înalta răspundere de a constitui 
forța organizatorică și dinamiza
toare a Întregii activități eco- 
nomico-sociale. Și viața demon
strează că este tot mai puternică 
forța de înrîurire a partidului, că 
a dobîndit un nou conținut,, supe
rior din punct de vedere calitativ, 
întreaga muncă-, organizatorică- și 
politico-educativă pe care 
șoară, că s-a intensificat 
său cu oamenii muncii.

Creșterea rolului politic 
cător al partidului în societate, ac
țiunea sa ca centru vital al națiu
nii noastre socialiste implică și 
creșterea corespunzătoare a rolului 
și atribuțiilor statului, a cărui me
nire este aceea de a asigura rezol
varea sarcinilor generale ale con
ducerii și organizării construcției 
socialiste. Deosebit de semnificativ 
este, in acest sens, faptul că secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în Expune
rea rostită la plenara din iunie 
1982, a abordat dintr-o perspectivă 
științifică, de pe pozițiile materia
lismului dialectic și istoric, ale bo
gatei experiențe teoretice și prac
tice a partidului nostru, vasta pro
blematică a rolului și loriului statu
lui în societate. Definit de secreta
rul general al partidului drept „re
prezentantul suprem al proprieta
rilor și producătorilor, organizato
rul vieții comune a întregului po
por, a întregii națiuni", statul nos
tru îndeplinește rolul de instru
ment de bază al edificării societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre 
comunism. Nici o altă organizație 
socială nu poate înlocui, în prezent, 
statul socialist, ca principal instru
ment al exercitării puterii oame
nilor muncii, care exprimă voința 
suverană a intereselor acestora, 
asigurind conducerea democratică 

întregii vieți economico-sociale.

o desfă- 
dialogul'

condu-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, vineri, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial in 
onoarea conducătorului Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste. colonel Moammer El Geddafi.

La dineu au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,

Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Constantin 
Olteanu. Ion Ursu, Richard Winter, 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului, con
ducători de instituții centrale 
ganizații de masă și obștești, 
rali.

Au participat Jadalla Azouz 
Abdel Aii Obeidi, dr. Muftah 
Omar, Abuzeid Omar Dorda, 
Abu Frewa, alte persoane oficiale li
biene.

și or- 
gene-
Talhi, 
Elusta
Musa

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi, au rostit toasturi.

Urmărite cu interes și subliniate 
cu aplauze, toasturile au fost mar
cate în mod solemn, la terminarea 
lor. de imnurile de stat ale Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste și Republicii Socialiste Româ
nia.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu Moammer El Geddafi

. Făurirea, dezvoltarea și moderni
zarea economiei socialiste, consoli
darea unității moral-politice a po
porului și intensificarea procesului 
de omogenizare socială, afirmarea 
puternică a națiunii noastre socia
liste sint factori obiectivi de care 
depind in mod determinant conți
nutul și esența activității statului 
nostru socialist. Puternic instru
ment al edificării noii societăți în 
patria noastră. statul exprimă 
dreptul suveran al poporului de a 
fi stăpin pe destinele sale, partici
parea activă a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. lâ 
întreaga viată politică, economică

Prof. univ. dr. docent
Constantin STÂTESCU

de

30 
au

și social-culturală a țării. Princi
palul său rol este acela de a asigu
ra, așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1982, 
„conducerea unitară, planificată a 
întregii activități economico-socia- 
le, a tuturor sectoarelor, realizarea 
echilibrului, a dezvoltării armo
nioase a societății, a concordanței 
cit mai depline între forțele 
producție și relațiile sociale".

Nu cu mult timp în urmă, la 
decembrie 1982, țara, poporul
omagiat împlinirea a trei decenii 
și jumătate de la proclamarea Re
publicii. în toți acești 35 de ani, 
perioadă in care s-a realizat saltul 
revoluționar de la țara „emina
mente agrară" la România de azi, 
multilateral dezvoltată, s-a desfă
șurat un proces continuu de lărgire 
a bazei sociale a puterii. Analiza 
științifică a acestui proces dialec
tic, de esență revoluționară, de
monstrează în modul cel mai eloc
vent că statul nu rămine imuabil 
după cucerirea puterii, că în cadrul 
lui se produc treptat ample prefa
ceri înnoitoare, pe măsură ce au

loc perfecționări în’structura eco- 
nomico-socială a societății.

Am făurit uț stat nou. socialist, 
superior vechiului stat atît in esen
ța sa socială, cît, și prin formele și 
conținutul activității pe care o des
fășoară. întregul nostru popor, unit 
prin comunitatea de interese eco
nomice, politice, sociale și ideolo
gice ale clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, celorlalte ca
tegorii sociale, fără deosebire de 
naționalitate, deține puterea in stat 
și participă efectiv la realizarea ei. 
Viata a infirmat previziunile potri
vit cărora in procesul construcției 
socialiste se diminuează rolul sta
tului în societate. Dimpotrivă, sta
tul socialist, exprimind voința su
verană a tuturor oamenilor muncii, 
asigură participarea democratică a 
poporului la conducerea societății, 
creșterea rolului său fiind o-legi
tate obiectivă a edificării noii so
cietăți.

Creșterea rolului statului în so
cietate s-a intensificat puternic în 
anii de după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, perioada cea 
mai rodnică din întreaga istorie a 
României, Și se cuvine să subli
niem aici faptul că în toti acești 
18 ani de neîncetate prefaceri re- 
volutionare, activitatea statului 
nostru socialist a cunoscut profun
de perfecționări, odată cu amplifi
carea răspunderilor conferite aces
tui important mecanism al puterii 
politice. Tezele, ideile, orientările 
de o inestimabilă vâloare teoretică 
și practică ale secretarului gerieral 
al partidului au conferit statului 

. direcții și mai clare de acțiune, un 
și mai profund caracter revoluțio
nar. Statul dispune, în prezent, de 
un program mobilizator. întemeiat 
pe concepția de esență revoluțio
nară potrivit căreia el are de jucat 

’încă timp îndelungat un rol impor
tant în societate, că perfecționarea 
continuă a activității sale trebuie 
să se înscrie ca o permanență a 
operei de edificare a noii societăți.

Cu deosebire la plenara din iunie
(Continuare în pag. a Il-a)

Stimate prietene ți tovarășe Moammer El Geddafi,
Stimat! prieteni și tovarăși,
Doresc să exprim satisfacția noastră, a conducerii de 

partid și de stat a României socialiste pentru noua vizită 
de prietenie pe care o faceți în România. Folosesc acest 
prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, celorlalți prie
teni libieni, în numele conducerii de partid și de stat 
române, al meu personal, un salut frățesc, prietenesc, 
împreună cu cele.mai bune urări.

Vizita pe care o faceți în România reprezintă o înaltă 
expresie a relațiilor prietenești, de colaborare, ce s-au 
statornicit între noi, între România și Libia. Dorim ca 
în cursul acestei vizite, al convorbirilor pe care le avem 
și prin înțelegerile la care vom ajunge să dăm noi 
dimensiuni și noi perspective raporturilor de colaborare 
și prietenie dintre popoarele noastre.

Nu doresc să anticipez, dar am convingerea că acor
durile și înțelegerile la care vom ajunge vor da o per
spectivă nouă și vor avea o importanță istorică — aș 
putea spune — în relațiile dintre România și Libia.

Stimate și iubite frate, prieten Nicolae Ceaușescu, 
Stimați colegi, prieteni,
încep prin a mulțumi In mod deosebit, în numele meu, 

al poporului libian, pentru primirea călduroasă ce ne-a 
fost rezervată încă din momentul sosirii noastre în Româ
nia. Această întîmpinare călduroasă este o expresie evi
dentă a relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre. 
De asemenea, ea este o puternică expresie materială a 
raporturilor deosebite șl a dorinței de dezvoltare a aces
tor raporturi dintre țările noastre.

Noi avem cuvinte de mulțumire pentru prietenii noștri 
români, care ne-au ajutat și ne sprijină în continuare 
într-o serie de proiecte care se realizează în Libia. Parti
ciparea României la construirea de obiective în tara 
noastră, Libia, este și ea o grăitoare dovadă a legătu
rilor trainice care există între popoarele noastre. Sînt 
convins că această nouă întîlnire a noastră va consolida 
și mai trainic relațiile existente între noi, va aprofunda 
și mai mult prietenia strînsă dintre țările noastre.

(Continuare în pag. a Il-a)

In timpul convorbirilor oficiale(Continuare In pag. a Il-a) (Continuare în pag. a Il-a) I
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Vizita oficială de prietenie a colonelului Moammer El Geddafi
Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Aceasta este a doua vizită pe care 

o faceți în România. Am vizitat, de 
asemenea, în două rînduri Libia. Veți 
avea și de această dată posibilitatea 
să cunoașteți mai îndeaproape preo
cupările, munca poporului român, 
rezultatele pe care le obține în fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în ridicarea bunăstării 
sale materiale și spirituale, în întă
rirea independenței șl suveranității 
patriei.

Noi apreciem în mod deosebit 
munca și activitatea poporului libian 
pentru dezvoltarea sa economico-so- 
cială, pentru întărirea independenței. 
Ca prieteni și tovarăși, tlrăm po
porului libian succese tot mai mari 
în întreaga sa activitate.

Actuala vizită a dumneavoastră în 
România are loc în condiții inter
naționale deosebit de grele și com
plexe. în anul care a trecut, s-au 
înregistrat noi acțiuni care au dus 
la încordare în situația internațio
nală ; s-a intensificat cursa înarmă
rilor, s-au acumulat noi mijloace de 
distrugere în masă. în același timp, 
s-a accentuat criza economică mon
dială — care a cuprins practic toa
te statele lumii — s-a înrăutățit con
siderabil situația țărilor în curs de 
dezvoltare.

în aceste împrejurări considerăm 
că problema fundamentală a epocii 
noastre o reprezintă oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare și, 
în primul rind, la dezarmarea nu
cleară, asigurarea păcii în întreaga 
lume.

în acest spirit, România acționează 
cu întreaga sa forță, în colaborare

Toastul colonelului Moammer El Geddafi
(Urmare din pag. I)

Fără îndoială că noua noastră ln- 
tilnire este un prilej de a analiza și 
discuta o serie de probleme ale si
tuației internaționale care îngrijorea
ză cele două popoare ale noastre. 
Noi, ca și dumneavoastră, sîntem 
preocupați de actuala situație inter
națională, care amenință omenirea cu 
noi explozii imprevizibile. Cînd ana
lizăm această situație trebuie să ne 
reîntoarcem la elementele de bază 
care au generat-o. Fără a analiza a- 
ceste aspecte și fără a acționa pen
tru soluționarea lor, ar însemna să 
fim doar simpli spectatori la deru
larea acestor evenimente.

Apreciem cu toții activitățile care 
Be desfășoară pentru consolidarea 
păcii și a colaborării pe plan interna
țional. în același timp trebuie să 
acordăm atenție și caugfțpr căJ'C duc . 
la apariția unor încordări în relațiile 
internaționale. Aceste cauze sînt de 
multe ori determinate de anumite 
țări ce nu doresc destinderea interna
țională și au veleități și intenții a- 
gresive împotriva popoarelor. La 
acest lucru.au contribuit mai multe 
cauze. Prima este, fără îndoială, ca
racterul din ce în ce mai agresiv al 
forțelor imperialiste, care recurg 
acum la acțiuni din ce în ce mai peri
culoase. în acest context, noi situăm 
și activitatea agresivă sionistă din 
Orientul Mijlociu. Desigur, cînd am 
spus acest lucru, nu am avut în pri
mul rînd în vedere aspectul ideologic 
al problemei, ci amenințările care 
sînt aduse păcii în această regiune, 
în acest context găsesc de datoria 
mea să fac precizarea că atunci cînd 
vorbesc de sionism eu fac o distinc
ție precisă între ceea ce înseamnă 
sionismul politic și populația evreias
că ca atare. Chiar și ei, evreii, se 
constituie parte integrantă a Orien
tului Mijlociu și sint victime ale sio
nismului. De aceea, noi vedem în sio
nism un dușman comun atît pentru

(Urmare din pag. I)
Jadalla Azouz Talhl, secretar al 
Comitetului Popular General ; Ab
del Aii Obeidi, secretar al Comi
tetului Popular al Biroului Popu
lar pentru Legături Externe ; dr. 
Muftah Elusta Omar, secretar al 
Biroului Popular pentru Informații ; 
Abuzeid Omar Dorda, secretar al Co
mitetului Popular General pentru 
îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare 
Agricolă ; Musa Abu Frewa, secretar 
al Comitetului Popular General pen
tru Economie și Industria Ușosfră.

în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii de militari aflate pe ae
roport a prezentat onorul. S-au in
tonat imnurile de stat ale Libiei și 
României, în timp ce, In semn de sa
lut, au fost trase 21 salve de arti
lerie.

împreună cu- șeful statului român, 
înaltul oaspete a salutat drapelul Re

cu toate statele iubitoare de pace, 
pentru a contribui la realizarea a- 
cestul obiectiv vital al întregii ome
niri. Considerăm că trebuie să facem 
totul pentru a asigura dreptul su
prem al oamenilor și al națiunilor 
— la existență, la viață, la libertate 
și independență.

Acordăm o însemnătate deosebită 
și facem totul pentru oprirea am
plasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente. Așa cum am 
menționat în timpul convorbirilor de 
astăzi, aceste rachete amplasate în 
Europa reprezintă un mare pericol 
și pentru țările vecine Europei, din 
zona Mediteranei, din nordul Africii.

Pornind de la necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și a înfăptuirii 
dezarmării, a asigurării păcii, recen
ta consfătuire a țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia a pus în 
centrul activității intensificarea luptei 
pentru dezarmare și pace. Propune
rile concrete formulate în această 
privință reprezintă expresia hotărîrii 
acestor țări de a face totul pentru 
a contribui Ia realizarea acestor o- 
biective, a dorinței de pace și dezar
mare a popoarelor de pretutindeni.

Acordăm o atenție deosebită pro
blemelor subdezvoltării. Acționăm în 
direcția întăririi solidarității și cola
borării țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru realizarea noii ordini econo
mice internaționale.

Pornind de la politica de pace și 
colaborare internațională, de la prin
cipiile egalității în drepturi, respec
tului independenței, suveranității na
ționale și neamestecului în treburile 
interne, de la necesitatea renunțării 
la -forță și la amenințarea cu forța în 

arabi, cît și pentru evrei, precum șl 
pentru alte popoare din lume. în a- 
celași cadru, atît arabii, cît și evreii 
trebuie să se găsească într-un front 
comun în lupta contra sionismului, 
în acest concept, sionismul se găseș
te în același front comun cu activi
tățile imperialiste. Sînt de acord și 
sînt alături de prietenul și fratele 
meu, președintele Nicolae Cieaușescu, 
cînd vorbim că trebuie să luptăm 
împotriva imperialismului, a celorlal
te forțe care afectează bunăstarea 
popoarelor.

In continuare, colonelul Moammer 
El Geddafi, arătînd că evreii și arabii 
au trăit de zeci de secole în Orien
tul Mijlociu șl nu au avut asemenea 
conflicte între ei, a spus :

Cred că toată lumea, toți cei care 
iubesc pacea trebuie să analizeze 
căile de reinstaurare a păcii și li- 
niștij, în Orientul Mjjjociu.

Sînt mulți oameni cinstiți care de
pun eforturi pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a acestei situații, 
însă sionismul face tot ce-i stă în 
putință pentru a împiedica acest pro
ces și a-1 perturba.

Noi am apreciat menținerea rapor
turilor dintre România și Israel, vă- 
zînd. în aceasta o cale și un mijloc 
de a opri Israelul să comită noi ac
țiuni agresive. întreaga lume apre
ciază eforturile dumneavoastră pen
tru pace, așa cum apreciază toate 
eforturile consacrate soluționării pro
blemelor internaționale pe calea tra
tativelor.

în momentul de față — a spus în 
continuare vorbitorul — pacea în O- 
rientul Mijlociu nu este abordată in 
modul cel mai serios, și aceasta din 
cauza orientărilor politicii sioniste. 
Conceptul actual de negociere și pace 
în Orientul Mijlociu este de multe 
ori asociat cu ideea de predare ne
condiționată a arabilor. în acest con
text, israelienii nu abordează în mo
dul cel mai corect nu numai proble
ma palestiniană, dar și celelalte pro
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publicii Socialiste România, după 
care s-a trecut în revistă garda de 
onoare.

Colonelului Moammer -El Geddafi 
î-au fost prezentate oficialitățile ro
mâne venite in întîmpinare.: tova
rășii Gheorghe Oprea, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, 
Constantin Olteanu, Ion M. Nicolae, 
precum- și membri ai guvernului, 
generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Abdulhamid S. 
Zintani, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București, și membri ai 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
șefi al unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Pionieri au oferit apoi buchete de 

relațiile dintre state, România se pro
nunță cu toată hotărîrea pentru solu
ționarea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor. 
Oricît de grele și îndelungate ar fi 
tratativele, ele sînt singurele care 
pot fi acceptate și sînt incomparabil 
mai bune decît conflictele militare șl 
războaiele.

în acest spirit România s-a pro
nunțat și se pronunță ferm pentru 
soluționarea pe calea tratativelor a 
problemelor din Orientul Mijlociu. 
Am condamnat cu toată fermitatea 
acțiunile agresive ale Israelului în 
Liban. Ne pronunțăm pentru retra
gerea neîntîrziată a trupelor israelie- 
ne din Liban și pentru respectarea 
independenței și suveranității Liba
nului.

în același timp, considerăm că este 
necesar să se treacă la tratative în 
vederea soluționării problemei pales
tiniene, pe baza dreptului la auto
determinare și formarea unui stat 
palestinian independent. în acest spi
rit considerăm că este necesară orga
nizarea unei conferințe internaționa
le cu participarea tuturor țărilor in
teresate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

O pace trainică în Orientul Mijlo
ciu presupune existenta unui stat pa
lestinian independent, dar și recu
noașterea și existența statului Israel. 
Este în interesul tuturor popoarelor 
din regiune să se ajungă la instau
rarea păcii, la o colaborare bazată pe 
principii de egalitate și neamestec în 
treburile interne, pentru a-și asigu
ra dezvoltarea economico-socială, 
independența, bunăstarea și pacea.

bleme de ansamblu care frămîntă 
Orientul Mijlociu.

în continuare, referindu-se la efor
turile generale pentru apărarea păcii, 
colonelul Moammer El Geddafi a 
spus :

Cred că România și Libia au posi
bilități bune și pot acționa efectiv 
pentru realizarea țelurilor și obiec
tivelor păcii internaționale. Așa cum 
am discutat și astazi, ceea ce se în- 
timplă pe plan internațional nu este 
altceva decît efectul manevrelor im
perialiste.

Am văzut cum a eșuat politica de 
destindere și cum ea continuă să fie 
perturbată. Am văzut, de asemenea, 
greutățile înregistrate în politica de 
dezarmare, și în primul rînd de de
zarmare nucleară. Aveați perfectă 
dreptate cînd ați vorbit de această 
cursă a înarmărilor, de acumularea 
tțir depo'zitarea în diferite locuri a 
unor uriașe cantități de arme, în
deosebi nucleare. Este de înțeles că 
politica de destindere, de colaborare 
și pace, inclusiv tratativele, vor fi 
îngropate în situația în care se va 
realiza instalarea acestor rachete pe 
continentul european, fie ele chiar 
și cu rază medie de acțiune.

Fără îndoială că noile baze mili
tare care se au în vedere a fi reali
zate sînt orientate nu numai spre 
statele din nordul Africii, dar țin
tesc și amenință și țările din răsă
ritul Europei. Este lesne de înțeles 
că o bază militară din sudul Italiei 
constituie un pericol iminent pentru 
noi, în Africa. Dealtfel, nu de mul
tă vreme au fost încercări de a se 
instala rachete și pe mici insule, 
foarte apropiate de teritoriul, de 
apele teritoriale ale Libiei.

Cred că lucrul cel mai pozitiv este 
că lupta pentru pace se va dezvol
ta și va Cuprinde și Libia. De a- 
ceea. Libia nu poate rămine deopar
te, în problemele păcii, nu poate privi 
nepăsătoare încercările de instalare 

flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și colonelului Moammer El Geddafi.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală, precum și studenți libieni 
aflați în țara noastră au făcut oaspe
telui libian o primire deosebit de 
călduroasă. S-a ovaționat îndelung 
pentru prietenia și colaborarea din
tre țările noastre, dîndu-se astfel ex
presie bucuriei față de noua întîl- 
nire dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, colonel 
Moammer El Geddafi, menită să des
chidă orizonturi și mai largi rapor
turilor de prietenie și cooperare re
ciprocă, conlucrării fructuoase dintre 
România și Libia pe plan internațio
nal, în scopul creării unui climat de 
pace, de largă colaborare și Înțele
gere internațională.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
conducători au primit defilarea găr
zii de onoare.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Viața, evenimentele demonstrează 
că popoarele de pretutindeni sînt tot 
mai hotărite să pună cu desăvîrși- 
re capăt politicii imperialiste de for
ță și dictat, de împărțire a sferelor 
de, influență. Mai mult ca oricînd, 
popoarele trebuie să-și întărească so
lidaritatea și colaborarea în lupta 
pentru asigurarea și consolidarea in
dependenței lor politice și economi
ce. Deși situația economică, politi
că, militară este gravă, avem convin
gerea că forțele progresiste, antiim- 
perialiste de pretutindeni, popoare
le, care doresc pacea și independen
ța, pot opri cursul spre catastrofă, 
pot asigura încetarea cursei înarmă
rilor, trecerea la dezarmare, și în 
primul rînd la dezarmarea nuclea
ră, pot asigura independența fiecă
rei națiuni, pacea în lume.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat încă o dată 
satisfacția sa pentru colaborarea acti
vă între popoarele noastre în toate 
domeniile de activitate, convingerea 
că noua vizită, înțelegerile și acor
durile la care se va ajunge vor în
tări și mai mult colaborarea rpmâno- 
libiană, spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele României socialiste a 
urat o colaborare tot mai rodnică și 
întărirea necontenită a prieteniei și 
conlucrării româno-libiene, a ridicat 
paharul pentru prosperitatea și bună
starea poporului libian, în sănătatea 
înaltului oaspete, a celorlalți prie
teni libieni, pentru pace și colabo
rare în întreaga lume.

a unor baze de rachete în Italia. De 
aceea, noi nu putem decît să susți
nem și să sprijinim orice activități 
menite să instaureze pacea în între
gul continent european.

După cum am mai discutat, miș
carea pentru pace este un element 
fundamental, important, care poate 
să împiedice această tendință de ex
tindere a rachetelor, de răspîndire 
a lor, a armelor nucleare în dife
rite zone ale lumii.

In continuare, oaspetele libian s-a 
referit la dialogul Nord-Sud, la greu
tățile pe care le creează, în această 
privință, statele imperialiste.

Situația economică internațională 
— a spus vorbitorul — este foarte 
gravă. Zeci de milioane de oameni 
nu au de lucru. De asemenea, dato
riile externe ale statelor, în primul 
rind ale statelor în curs de dezvol
tare, au depășit sute de miliarde de 
dolari. Este foarte greu de conceput 
că o serie de state vor fi capabile 
să-și acopere aceste datorii. Desi
gur, nici România și nici Libia nu 
sînt scutite de urmările unei astfel 
de situații. Dar ele pot să colaboreze 
împreună, să găsească o soluție co
mună problemelor cu care se con
fruntă. în acest sens, cred că dez
voltarea colaborării dintre noi este 
un pas pozitiv care trebuie în con
tinuare consolidat. După cum și în
tărirea prieteniei dintre noi va con
solida și capacitățile noastre de ac
țiune în alte probleme de interes co
mun. Dealtfel, acesta este țelul 
și dorința noastră in cadrul acestei 
vizite.

în încheiere, colonelul Moammer 
El Geddafi a mulțumit din nou pen
tru primirea deosebit de cordială ce 
i s-a făcut, și a adresat călduroase 
urări președintelui României și po
porului român, a urat să se dezvolte 
continuu prietenia și colaborarea 
dintre cele două țări, să triumfe 
cauza păcii în întreaga lume.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și colo
nelul Moammer El Geddafi au pă
răsit aeroportul, îndreptîndu-se, în- 
tr-o mașină escortată de motocicliști, 
spre reședința rezervată înalților 
oaspeți libieni.

De-a lungul traseului străbătut de 
coloana oficială de mașini, un mare 
număr de bucureșteni au făcut o pri
mire deosebit de călduroasă, ovațio- 
nînd pentru prietenia româno-libia- 
nă, exprimîndu-și astfel bucuria 
pentru reîntîlnirea dintre cei doi 
conducători, convingerea că ea va 
contribui la întărirea continuă a re
lațiilor dintre țările și popoarele 
noastre.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi s-au întreținut într-o at
mosferă de caldă prietenie și cordia
litate.
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Convorbiri intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și colonelul Moammer El Geddafi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer El 
Geddafi, au avut, în cursul după- 
amiezii de vineri, un larg schimb de 
păreri privind unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Analizînd evoluțiile din lumea con
temporană, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi au apreciat că omenirea tra
versează o epocă de mari prefaceri 
sociale și naționale în care se afirmă 
tot mai puternic voința popoarelor 
de a-și hotărî singure destinele, fără 
amestec din afară.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
încordarea internațională existentă în 
prezent, cei doi conducători au subli
niat necesitatea ca toate popoarele, 
forțele înaintate de pretutindeni să 
acționeze cu cea mai mare energie, 
strîns unite pentru oprirea înrăută
țirii situației internaționale, pentru 
a asigura reluarea și continuarea po
liticii de destindere, dezvoltarea in
dependentă și pacea, promovarea co
laborării și respectului între națiuni.

Începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
tre în domenii de interes comun. în 
acest sens, președintele Nicolae 

l Ceaușescu și colonelul Moammer El
Geddafi au însărcinat pe miniștrii de 
resort să analizeze în continuare po
sibilități concrete de lărgire a cola

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
în cursul după-amiezii de vineri, 

conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, a făcut o vi

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi s-au 
pronunțat cu fermitate pentru solu
ționarea exclusiv prin mijloace paș
nice, prin negocieri a tuturor pro
blemelor litigioase și stărilor de 
conflict.

în timpul convorbirilor s-a făcut 
un larg schimb de păreri în legătură 
cu situația încordată care se men
ține în Orientul Mijlociu. în acest 
context, s-a subliniat convingerea că 
o pace globală, justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu se poate realiza 
numai pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate și solu
ționării problemei poporului palesti
nian pe baza recunoașterii dreptului 
său la autodeterminare, inclusiv la 
crearea unui stat propriu inde
pendent.

In legătură cu situația de pe con
tinentul european, unde se află con
centrate în prezent cele mai puter
nice arsenale militare, îndeosebi nu
cleare, care reprezintă o gravă ame
nințare pentru civilizație, pentru 
însăși existența popoarelor de pe 
acest continent și din întreaga lume, 
s-a relevat că trebuie să se facă to

borării și cooperării româno-libiene 
în diverse ramuri economice de in
teres comun și să prezinte spre apro
bare celor doi conducători concluzii
le și propunerile la care s-a ajuns.

De ambele părți s-a apreciat că 
Intensificarea conlucrării româno-li
biene pe multiple planuri este de na

zită protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Palatul Consi
liului de Stat.

A avut loc cu acest prilej un prim 

tul pentru a nu se amplasa noi ra
chete cu rază medie, pentru redu
cerea și distrugerea celor existente, 
pentru începerea de negocieri directe 
pe linia reducerii înarmărilor, a creș
terii încrederii și întăririi secu
rității.

S-a subliniat, totodată, importanța 
opririi cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la măsuri practice de dezar
mare, și în primul rînd de dezarmare 
nucleară.

O deosebită atenție a fost acordată 
în cadrul convorbirii problemelor 
legate de lichidarea subdezvoltării și 
de reducerea decalajelor dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de dez
voltare. S-a relevat necesitatea întă
ririi unității și conlucrării între țările 
in curs de dezvoltare, țările neali
niate, in vederea apărării și consoli
dării independenței naționale, pro
gresului economic și social de sine 
stătător. în acest sens, s-a relevat 
însemnătatea organizării unei întîl- 
niri la nivel înalt a țărilor in curs de 
dezvoltare.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie. v 

tură să contribuie la întărirea con
tinuă a relațiilor româno-libiene, a 
stimei și prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre, servește cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

schimb de păreri premergător con
vorbirilor oficiale, care s-a desfășu 
rat într-o atmosferă de caldă priete
nie, în spiritul bunelor raporturi din 
tre țările și popoarele noastre.

(Urmare din pag. I)
1982 și Ia Conferința Națională a 
partidului din luna decembrie a 
anului trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit pe larg la ce
rința intensificării preocupărilor in 
vederea perfecționării activității 
statului, pentru ca „organizatorul 
vieții comune a întregului popor, a 
întregii națiuni" să-și îndeplineas
că în cele mai bune condiții sarci
nile complexe ce-i revin în desfă
șurarea construcției socialiste. în 
planificarea și organizarea activi
tății economice, tehnico-științifice, 
social-culturale. A fost reliefat, cu 
precădere în documentele progra
matice ale plenarei din iunie 1982 
și ale Conferinței Naționale, faptul 
că înfăptuirea istoricelor hotărîri 
ale celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, a marilor obiective ale 
actualului cincinal, adoptarea celor 
mai eficiente măsuri în vederea 
realizării planului producției fizice 
și nete, al producției pentru export, 
valorificării raționale a tuturor re
surselor țării, asigurării, indepen
denței depline a României în do
meniul energiei și materiilor prime 
impun o activitate complexă și 
multilaterală a statului, buna func
ționare a tuturor organismelor de 
stat, creșterea răspunderii tuturor 
lucrătorilor din aparatul de stat în 

îndeplinirea exemplară a sarcini
lor.

Așa cum s-a subliniat în docu
mentele plenarei din iunie 1982, un 
rol deosebit de important revine 
statului in apărarea proprietății so
cialiste, în asigurarea gospodăririi 
eficiente a bunurilor ce aparțin în
tregii națiuni. „Statul, ca reprezen
tant al întregului popor, releva to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să exercite controlul și să vegheze 
ca proprietatea întregului popor să 
fie mai bine gospodărită, să nu fie 
risipită și să se dezvolte continuu, 
să asigure ca în toate unitățile să 
se Înfăptuiască neabătut, in condi
ții cît mai bune, autoconducerea șl 
autogestiunea, creșterea continuă a 
eficientei economice". In general, 
în concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sta
tului socialist îi revin sarcini deo
sebit de mari in apărarea tuturor 
valorilor sociale, a tuturor cuceriri
lor revoluționare, în asigurarea 
dezvoltării multilaterale și deplinei 
respectări a drepturilor fundamen
tale ale cetățenilor, în afirmarea 
deplină, în toate domeniile vieții 
economico-sociale, a personalității 
umane.

O constantă a politicii partidului 
nostru, a gindirii și acțiunii secre
tarului său general o constituie le
gătura legică .între perfecționarea 

activității statului și dezvoltarea 
democrației socialiste. Relevant 
este faptul că. la Conferința Națio
nală a partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat din nou cît de

0 concepție superioară, înaintată privind 
creșterea rolului statului în conducerea 

întregii activități economico-sociale
importantă este, în momentul de 
față, „renunțarea cu desăvirșire la 
teza dictaturii proletariatului ca ne
corespunzătoare pentru România", 
o problemă care trebuie să ne pre
ocupe fiind aceea a aplicării tezei 
„statului democrației muncitorești, 
revoluționare, care dă o perspecti
vă nouă, superioară dezvoltării so
cietății omenești."

Odată cu trecerea la făurirea so

cietății socialiste multilateral dez
voltate. obiectiv strategic al poli
ticii partidului în actuala etapă, 
partidul, secretarul său general au 
acționat și acționează cu fermitate 

pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție și repartizarea lor echilibra
tă pe întregul teritoriu al țării, 
pentru ridicarea continuă a gradu
lui de dezvoltare ecânomico-socială 
a tuturor localităților și județelor 
patriei noastre. Aceste înfăptuiri 
constituie baza materială în vede
rea manifestării depline a egalității 
în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalita

te. a participării lor active la con
ducerea societății. Putem spune că 
au fost asigurate toate condițiile 
pentru participarea activă a mase
lor la exercitarea puterii de stat.

pentru afirmarea unor largi drepturi 
democratice în cadrul noului statut 
politico-juridic al cetățeanului. 
Este meritul istoric al secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe de o 
parte, pentru că a gîndit cu clarvi
ziune științifică și cutezanță revo
luționară noua dezvoltare a Româ
niei socialiste, pentru că a acționat 
cu întreaga sa capacitate de mun

că, cu abnegație comunistă și în
flăcărat patriotism ca proiectele să 
devină fapte, iar pe de altă parte 
pentru că a sesizat la timp că. în 
actualele condiții istorice, concep
tul dictaturii proletariatului nu mai 
corespunde stadiului de dezvoltare 
al societății noastre, statul demo
crației muncitorești fiind forma co
respunzătoare a actualei dezvoltări 
economico-sociale a României.

Prin grija partidului, a secreta
rului său general, democrația so
cialistă este garantată, în societatea 
noastră, de formele de proprietate, 
de producție și repartiție socialiste, 
de instituționalizarea participării 
maselor la'conducerea statului, de 
activizarea politică a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. de stimularea inițiati
velor muncitorești. în concepția to-' 
varășulul Nicolae Ceaușescu. de
mocrația nu poate fi separată de 
contribuția activă a poporului la 
înfăptuirea programelor ce privesc 
creșterea economică, dezvoltarea 
învățămîntului și științei, progresul 
cultural, întreaga activitate a sta
tului. Tot mai mult, în condițiile 
perfecționării relațiilor sociale so
cialiste, democrația se identifică pe 
deplin cu responsabilitatea politică 
și civică, dovedită printr-o efectivă 
angajare a tuturor cetățenilor pa

triei In întreaga viață de stat, la în
făptuirea hotărîrilor la a căror ela
borare și adoptare au luat parte 
nemijlocit.

Departe de a fi conceput ca un 
mecanism rupt de mase, suprapus 
lor, deasupra societății — ceea ce 
ar echivala cu o deformare biro
cratică, contrară naturii socialiste, 
a puterii — statul nostru iși des
fășoară întreaga activitate în strin- 
să legătură cu poporul. Esența de
mocratică a organizării și conduce
rii statului în societatea noastră 
constă in participarea maselor la 
exercitarea puterii, în dreptul aces
tora de a-și alege conducătorii, de 
a-i controla și revoca, de a parti
cipa nemijlocit la întreaga activi
tate politică, economică șl socială. 
Iar un corolar al tuturor acestor 
cuceriri democratice este faptul că 
partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
manifestă o preocupare continuă 
ca statul să se integreze organic în 
viața societății, ca toate organele 
de conducere ale statului să fie 
emanația maselor, să-și desfășoare 
activitatea în strînsă unitate cu po
porul. ca aparatul de stat, lucrăto
rii lui să se afle în permanentă sub 
controlul oamenilor muncii. Po
porul este deținătorul puterii, iar 
statul este in serviciul poporului.

lucru.au
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Marele, permanentul exemplu al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
MEREU ÎN MIJLOCIII POPORULUI, ACJIONÎND ÎMPREUNĂ CU POPORUL 

PENTRU PROGRESUL ȘI PROSPERITATEA PATRIEI SOCIALISTE
Vizitele de lucru ale secretarului general al partidului, dialogul direct cu muncitorii, țăranii, intelectualii - ample deschideri spre viitorul tării

Cuvîntul vizionar din 1946 
- realitatea socialistă a zilei de azi

„Niciodată n-am fost ascultat 
cu atita atenție de cineva 

venit să cunoască munca noastră"
î 

î 

î
*

î 

î

l

24 IULIE 1946

„Noi, 
Oltenia 
sărăcită 
datorită
o Oltenie bogată, cu o industrie și 
o agricultură puternice. Noi dorim 
ca din Oltenia, cetatea banilor și 
a opresiunii, cum era în trecut, să 
facem o cetate a muncii, a culturii 
și a științei".

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Mitingul electoral de la Craiova, 

din 24 iulie 1946)

Cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la mitingul elec
toral din 24 iulie 1946, organizat in 
Piața Prefecturii din Craiova, n-au 
fost o simplă proiecție vizionară 
la începuturile revoluției socialiste, 
ci jaloanele unui realist și anga- 
jant program de luptă și muncă la 
care partidul chema masele largi.

— Cutezătorul gind al tînărului 
revoluționar, pe atunci in virstă de 
numai 28 de ani, a produs entu
ziasmul mulțimii prezente la mi
ting — își amintește tovarășul 
Neculce Popescu, membfu de partid 
cu stagiu din ilegalitate. Era o ex
presie a înaltului său patriotism 
revoluționar, a încrederii in forța 
poporului de a lichida exploatarea, 
starea de înapoiere și sărăcie, de a 
făuri prin muncă tenace, sub con
ducerea partidului comunist, noua 
orinduire a libertății, demnității și 
progresului. în acea perioadă, cind 
partidul ii încredințase sarcina de 
secretar al regionalei de partid Ol
tenia, am lucrat cițiva ani alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Locul activistului de partid este 
în mijlocul oamenilor, al organiza
țiilor de partid, acolo unde e mai 
greu, unde trebuie pus umărul. Să 
aplecăm urechea și sufletul la 
bucuriile și necazurile oamenilor" 
— ne îndemna mereu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne impre
siona pe toți prin gindirea și ener
gia sa revoluționară, prin legătura 
sa profundă cu masele muncitoare.

...Au trecut anii. Cum au prins 
viață vizionarele cuvinte rostite la 
acel Început de drum? De la mi
tingul din iulie 1946 s-a scurs o în
treagă epocă istorică, o epocă de 
mari și profunde prefaceri socia
liste care au schimbat fundamental 
chipul Craiovei, chipul țării ; cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului, perioada unei dez
voltări economice și sociale fără 

H-<’ecedent. De atunci, tovarășul 
kvtpolae Ceaușescu, iubitul condu
cător al partidului și statului nos
tru, a efectuat 11 vizite de lucru pe 
meleagurile Doljului. Practic, nu 
există investiție mai importanță 
Înălțată aici în ultimii 18 ani care 
să nu fi fost ctitorită de secretarul 
general al partidului, de la piatra 
de temelie la momentul inaugural, 
printre care unități reprezentative 
cum sînt întreprinderea de utilaj 
greu. Combinatul chimic, între
prinderea de tractoare și mașini 
agricole, „Oltcit" și altele. Ca rezul
tat al acestor vizite de lucru, al 
grijii permanente acordate de to
varășul Ceaușescu dezvoltării echi
librate și armonioase a județului, 
modernizării economiei sale, se de
tașează un fapt de o deosebită în
semnătate : oamenii muncii craio- 
veni realizează astăzi in mai puțin 
de două luni întreaga producție a 
anului 1965.

Iată, bunăoară, numai la „Elec-

i
comuniștii, dorim ca din \ 
lui Tudor Vladimirescu, ț 
și înapoiată pînă acum 

jugului moșieresc, să facem
î 
I
I 
î
*

î 
î 
î
* 
*

î

14 septembrie 1981 : O nouă vizită de lucru la „Electroputere" - Craiova, una din numeroasele uzine ale țârii, 
care își datorează puternica dezvoltare orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului

troputere" — cea mai mare între
prindere doljeană și cea mai repre
zentativă unitate producătoare de 
echipament electrotehnic a țării (în 
care lucrează aproape de cinci ori 
mai mulți muncitori față de cîți 
erau în toată Craiova în 1946) — 
secretarul general al partidului a 
fost de 8 ori, hotărînd cu harnicul 
colectiv de aici, în ample dialoguri 
de lucru, continua dezvoltare și 
modernizare a uzinelor.

Cu prilejul repetatelor vizite de 
lucru, secretarul general al parti
dului a abordat întregul complex 
de probleme al dezvoltării munici
piului, orientările și indicațiile sale 
prețioase stînd la temelia transfor
mării Craiovei — așa cum o pre
figurau cuvintele sale din 1946 
— într-un puternic centru urban, 
industrial, științific și cultural. în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea s-au construit pentru oa
menii muncii circa 50 000 de apar- 
tamente ; numai unul din cele zece 
noi cartiere. Craiovița Nouă, nu

15 SEPTEMBRIE 1981

„Municipiul Craiova și județul 
Dolj - ca dealtfel toate orașele și 
județele patriei noastre - au cu
noscut o transformare foarte pu
ternică. Intr-adevăr, se poate spune 
că Doljul, Craiova au devenit un 
puternic centru industrial-științific, 
de învățămînt și cultură".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Marea adunare populară de la Craiova, 

din 15 septembrie 1981)

mără astăzi aproape tot atîția lo
cuitori cît Craiovâ anului 1946. 
într-o asemenea vizită de lucru, 
făcută în 1977, la numai 48 de ore 
după seismul de la 4 martie, cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
venit în mijlocul craiovenilor, în- 
curajîndu-i, aducînd speranțe și 
alinare celor aflați în cumpănă, 
dînd soluții izvorîte dintr-o jude
cată calmă, adîncă, s-au pus ba
zele noului centru civic al Craio
vei, azi o adevărată bijuterie ar
hitectonică. Arhitectul Viorel Voia, 
șeful de proiect, ne relatează :

— Am asistat la aprobarea de 
către secretarul general al partidu
lui a proiectului acestei zone. Sin
cer să fiu, o lucrare de o aseme
nea anvergură ne copleșea pe toți. 
Mereu mă obseda gindul că am 
scăpat vreo idee, vreun detaliu pe 
care tovarășul Ceaușescu ni le in
dicase cu multă grijă și precizie 
în timpul vizitei anterioare. Și, 
într-adevăr, omisesem ceva esen
țial, fiindcă l-am auzit spunînd :

*

*
***

„Mai trebuie muncit și aprofundat 
pentru ca în înfățișarea viitoarelor 
construcții să se regăsească ceva 
din sufletul oltenesc. Să îmbinați 
arhitectura veche, tradițională, 
specifică locului, cu arhitectura 
modernă. în zona centrală să 
amenajați o adevărată Piață a re
voluției care să evoce că Doljul 
are o recunoscută tradiție revolu
ționară".

Mulțumlndu-i din adîncul inimi
lor pentru impresionanta operă de 
ctitorire a industriei, agriculturii, 
științei și învățămîntului, pentru 
renașterea acestui oraș devenit în 
anii noștri unul din centrele de 
primă mărime și importanță ale 
țării, craiovenil, într-un glas cu 
întregul popor, omagiază străluci
ta activitate de revoluționar a to
varășului Nicolae Ceaușescu și îl 
urează după datina străbună un 
fierbinte „La mulți ani !“.

N. BĂBALAU

Era o zi splendidă de septembrie, 
anul trecut. Ea va rămîne pentru 
totdeauna întipărită în inimile 
noastre. Atunci am trăit nețărmu
rita bucurie de a-1 primi din nou 
în mijlocul nostru pe tovarășul 
.Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Perso
nal. eram la a doua întîlnire cu 
conducătorul partidului și statului; 
la vizita de lucru pe care o efec
tuase în 1975 ne schițase cu deo
sebită pătrundere și clarviziune 
coordonatele esențiale ale activității 
unității noastre de cercetare și 
producție. Ne-a ajutat și sprijinit 

-direct și concret în înzestrarea sta
țiunii. Ceea ce m-a impresionat 
însă în mod cu totul deosebit de 
data aceasta a fost faptul că to
varășul Nicolae Ceaușescu nu uitase 
nimic din ceea ce discutasem an
terior ; urmărea stăruitor o pro
blemă scumpă inimii sale de fiu 
de țăran ridicat în fruntea națiu
nii, aceea a valorificării superi
oare a pămînturilor erodate, rănite 
de vreme și intemperii, care se 
întind în țară pe milioane de hec
tare și care, ameliorate, ar putea 
produce în plus milioane de tone 
de produse agricole.

După ce a vizitat expoziția cu 
realizările stațiunii de cercetare și 
a ascultat cu'mare interes explica
țiile noastre, a spus :

— Da... Să vedem acum totul pe 
viu, în realitate. Să mergem în 
cîmp !

— Dar, tovarășe Ceaușescu — 
m-atn grăbit eu să-i spun — e cam 
departe... Terenul e accidentat. 
Știți, drumul...

N-am apucat de data aceasta să 
termin și, ca un prieten, ca un 
frate mai mare care venind acasă 
vrea să revadă gospodăria părin
tească, m-a luat de braț și ne-am 
urcat în mașină. Era soare, cald, dar 
și mult praf pe drumul care nici

Demnitatea, egalitatea tuturor 
— o realitate de fiecare zi

își amintește maistrul 
Doczo Iosif, de la între
prinderea mecanică din 
Tirgu Secuiesc :

— în orașul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost prima oară în anul 
1967. Era în iulie. A găsit 
un tîrg oarecare. Fără in
dustrie. Fără nici un fel. 
de semne ale vieții mo
derne.

Azi, Tîrgu Secuiesc este 
unul dintre orașele fru
moase ale patriei. Unul 
dintre orașele care au re- 
întinerit în acești ani rod
nici ai patriei, de după cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului. Aproape toate 
casele sînt noi. Cine n-a 
mai fost aici de zece ani, 
acum nu mai recunoaște 
orașul. Fabricile sînt și ele 
noi. Și tot noi sînt insti
tuțiile de învățămînt, de 
cultură și artă, așezămin- 
tele sociale.

Și la Sfîntu Gheorghe, 
fabricile noi, edificiile noi, 
casele noi sînt un semn de 
reîntinerire. Dar nu singu
rul. Și, mai cu seamă, nu 
cel hotărî tor. Noua tinere
țe a orașului este determi
nată de stilul de viață, de 
stilul de muncă proprii 
oamenilor locului. Argu
mente ne oferă inginerul 
Mircea Florescu, directo
rul întreprinderii de ma- 
șini-agregate și subansam- 
ble auto.

— Spunem, adesea, că 
economia municipiului nos
tru a fost modernizată. 
Dar expresia, care în esen
ță este corectă, nu poate 
să redea nici pe departe 
ceea ce aici, la Sfîntu

nu figura în programul vizitei. 
Mi-a pus foarte multe întrebări : 
Cite hectare are stațiunea ? Ce lu
crări din sistemul antierozional au 
dat cele mai bune rezultate ? Se 
pot aplica în condiții similare 1 De 
ce mașini e nevoie ? — și cite
altele. Ne-am oprit în vie (pantă 
de peste 40 de grade), apoi în lanul 
de porumb al stațiunii și ale C.A.P. 
Perieni. Tovarășul Ceaușescu a in
trat adînc în lan, a mers printre 
rinduri, a apreciat densitatea.

— Vom scoate aici cel puțin 
8 500 kilograme de porumb la hec
tar — am snus.

— Mai mult. Veți recolta peste 
10 000 de kilograme. E foarte bun. 
Nu cumva l-ați irigat 7 — mă în
treabă privind în jur după vreo 
sursă de apă. E ca la șes.

— Dacă am avea de unde...
Și am mers mai departe. în 

Valea Țărnii — un amfiteatru cu 
pante foarte abrupte unde n-au 
crescut cereale de cînd e lumea, 
acum în terase uriașe cu porumb 
— a stat minute întregi privind 
admirativ fără să spună nimic. Am 
înțeles că-i place. Dar conducăto
rul partidului nostru vedea mult 
mai departe și, firește, la o altă 
scară. Din nou am mers pe terase. 
Timp de aproape două ore mi-a 
pus întrebări și mi-a ascultat ar
gumentele și explicațiile. Niciodată 
n-am fost ascultat cu atîta atenție 
de cineva. De fapt, se continua un 
dialog început cu ani în urmă cu 
cercetătorii din agricultură. Desci
fram și de data aceasta o înțele
gere deplină, superioară a comple
xității și importanței acestei pro
bleme,. a necesității imediate de 
ameliorare și creștere a fertilității 
solurilor în pantă, erodate. Mi-am 
dat seama că a asculta oamenii și 
apoi a decide este o înțelepciune, o 
cheie a artei de a conduce, o 

Gheorghe, ca și în între
gul județ Covasna. s-a în- 
tîmpiat în realitate, 
tru că nu a avut loc o „re- 
tușare" a structurilor tjco- 
nomice „tradiționale", ci 
au fost create structuri noi, 
din temelii. Centrul de 
greutate al vieții orașului 
s-a mutat din micile ate
liere meșteșugărești în 
marea industrie construc
toare de mașini. Și un în
treg univers de preocupări, 
de aspirații s-a schimbat 
radical. Oamenii înșiși s-au 
schimbat radical.

Nopțile și zilele între
prinderii al cărei director 
este inginerul Mircea Flo
rescu oferă, pentru memo
ria acestui timp eroic, fap
te edificatoare despre ceea 
ce înseamnă schimbarea 
radicală a oamenilor, a, 
modului lor de a fi, de a 
gîndi, de a acționa. La un 
moment dat s-a pus pro
blema diversificării cutii
lor de viteze. Era o pre
mieră tehnică. Mii de oa
meni au participat la a- 
ceastă lucrare. Oameni 
tineri. chiar foarte ti
neri. S-au făcut și s-au re
făcut proiecte. S-au făcut 
și s-au refăcut prototipuri. 
Au fost muncitori și ingi
neri, nu cîțiva, ci cîteva 
sute, care rămîneau la locu
rile de muncă cite 20 de ore 
fără întrerupere. A acțio
nat voința de a învinge. A 
acționat responsabilitatea. 
A acționat competența. Și 
în numai doi ani, de la 
două tipuri de cutii de vi
teze, în zece variante con-

ajuns la 12 
variante 

im
presionant. Unul dintre ne
număratele fapte proprii 
urbei de azi ; acestei urbe 
ai cărei locuitori plecau, cu 
ani în urmă, în căutare de 
lucru în alte localități ale 
țării, pentru că aici nu a- 
veau asigurate nici condiții 
de muncă, nici șanse de 
pregătire profesională, de 
manifestare a personalită
ții: acestei urbe unde au 
fost construite mari între
prinderi industriale menite 
să ridice moralul oamenilor, 
fie ei români, maghiari ori 
secui, să le stimuleze voin
ța de a obține performanțe 
profesionale foarte înalte, 
să-i determine să-și depă
șească fără încetare pro
priile limite în calificare, 
în cunoaștere, în gîndire.

Dar cine a imaginat toa
te aceste schimbări înnoi
toare ? Cine le-a însuflețit? 
Cine i-a îndemnat pe oa
meni să muncească pentru 
a le transpune în fapt ? Să 
întoarcem filele calendaru
lui. Maistrul Doczo Iosif 
își reia firul amintirilor :

— Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a spus a- 
tunci că la Tingu Secuiesc 
trebuie să se treacă intens 
la dezvoltarea industriei. 
Și a precizat : „Pe har
ta României urmează să a- 
pară încă un centru al in
dustriei noastre socialiste". 
Nu a trecut mult timp de 
la această vizită și a 
început construcția plat
formei industriale. Azi, ora-

structive, s-a 
tipuri, în 79 de 

Pen- . constructive. Un fapt

caracteristică a profundei noastre 
democrații.

Ce a însemnat prezența secreta
rului general al partidului in sta
țiune ? Mult mai mult, firește, de- 
cit aprecierea elogioasă a muncii și 
rezultatelor cercetărilor noastre de 
decenii. Mult mai mult decît un 
fierbinte îndemn la autodepășire in 
activitatea de cercetare. A consti
tuit cu adevărat un moment istoric, 
atît în viața stațiunii, cît și, mai 
cu seamă, a agriculturii românești 
pe calea revoluționării ei. Acest 
fapt, ca și talcul vorbelor rostite cu 
căldură la despărțire („Ne vom 
revedea curind" — îmi spusese) 
aveam să-l înțeleg deplin foarte 
repede atunci cînd conducerea su
perioară de partid a luat hotărîrea 
ca experiența stațiunii noastre să 
fie generalizată la scară națională, 
acțiune care a și început să se 
materializeze.

Pentru activitatea sa neobosită de 
înflăcărat patriot, pentru sprijinul 
substanțial acordat și indicațiile 
date cu clarviziune în dialogurile 
de lucru cu oamenii, cu țara, fie-mi 
îngăduit ca și acum, cu prilejul 
împlinirii a cinci decenii de acti
vitate revoluționară și al aniversă
rii zilei sale de naștere, să-mi 
exprim și eu, odată cu întregul 
nostru partid și popor, sentimentele 
de dragoste și adîncă prețuire pen
tru comunistul de omenie și omul 
de stat vizionar și să-i urez, din 
toată inima, sănătate, viață lungă 
și putere de muncă spre a conduce 
națiunea spre piscurile înalte ale 
comunismului. Să ne trăiască cit 
soarele și cît ogorul pe care le 
iubește atît de mult !

Gheorqhe STOIAN 
directorul Stațiunii centrale 
de cercetări pentru combaterea 
eroziunii solului Perieni, 
județul Vaslui

șui nostru este racordat 
la exigentele civilizației so
cialiste.

Aici,' la Tîrgu Secuiesc, 
în iulie 1967, in prezența 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a turnat pia
tra de temelie a industriei 
județului Covasna. Acesta 
a fost începutul. Apoi s-au 
ridicat alte și alte cen
tre industriale, la Sfîntu 
Gheorghe, la Baraolt, la 
Intorsura Buzăului.

...într-o zi însorită din 
toamna anului trecut, o zi 
de istorie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită 
de lucru în județul Covas
na. A fost intîmpinat, după 
datina străbună, cu pîi- 
ne și sire. Luind cuvîn
tul la marea adunare popu
lară din municipiul Sfîntu 
Gheorghe, a afirmat că 
adevărata egalitate în drep
turi presupune ca toți oa
menii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de 
naționalitate, să aibă con
diții egale de muncă, de 
viață, de afirmare a perso
nalității. Iar cei ce-1 ascul
tau știau că aceste cuvinte 
exprimă un adevăr funda
mental al vieții lor. Și că 
acest adevăr îl datorează 
partidului, îl datorează se
cretarului său general, co
munistul de omenie care a 
făcut totul ca în societatea 
noastră demnitatea muncii 
să nu rămînâ numai o 
idee frumoasă, ci să devi
nă o realitate a tuturor și 
a fiecăruia.
Adrian VASILESCU

In anii grei ai ilegalității, comuniștii au 
făcut dovada patriotismului fierbinte care-i 
însuflețea, a atașamentului lor neclintit 
față de marile aspirații ale poporului, 
organizînd și mobilizînd la acțiunea revo
luționară pe toți aceia care puneau mai 
presus de orice soarta patriei, independen
ța, viitorul ei.

Un pilduitor exemplu de alese calități 
morale, politice și patriotice, probate în 
condiții grele, de confruntare cu teroarea 
din lagăre și închisori, de luptă intransigen
tă pentru așezarea viitorului României pe 
temelii solide de libertate și progres îl 
constituie militantul comunist Nicolae 
Ceaușescu. Astfel, în rîndurile deținuților po
litici comuniști și antifasciști de la Jilava, 
unde a fost întemnițat în august 1940, 
numele său a semnificat maturitate politică 
și dirzenie, curaj, îndemn la rezistență dîrză. 
Sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a altor cadre de bază ale parti
dului comunist, activitatea organizației 
P.C.R. din închisoare s-a intensificat, s-au 
lărgit contactele și legăturile conspirative cu 
mișcarea muncitorească din afară, s-a orga
nizat invâțămîntul de partid și de cultură 
generală. „Ne-am reîntîlnit în anul 1941 la 
închisoarea de la Jilava, unde fusesem adus 
împreună cu un mare grup de comuniști — 
scria militantul comunist Vasile Vilcu. L-am 
văzut, cu alte cuvinte, pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu in zilele și nopțile teribile ale 
dictaturii antonesciene, cind fiecare dintre 
noi știa că poate sfirși de la o oră la alta 
in fața plutonului de execuție sau in ca
merele de tortură ale Siguranței. Dar chiar 
și în asemenea împrejurări dramatice, 
marele bărbat al României a dovedit 
aceeași tărie de caracter, aceeași capacita

DĂRUIRE REVOLUȚIONARĂ PENTRU IDEALUL COMUNIST
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te extraordinară de organizare și îmbărbă
tare a tovarășilor săi".

Alături de alți militanți comuniști și anti
fasciști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus, 
în cursul acelor ani, o contribuție însemnată 
la organizarea muncii de partid, la întărirea 
organizațiilor de partid din închisori.

La începutul lunii august 1943, comunis
tului Nicolae Ceaușescu îi expira termenul 
de detențiune, dar autoritățile nu i-au redat 
libertatea, ci l-au internat, alături de alți 
militanți comuniști și antifasciști, în lagărul 
de concentrare de la Tîrgu Jiu. In ordinul 
Ministerului de Interne, nr. 31 050, din 9 
august 1943, găsim următoarea justificare t 

„Comunist notoriu*.  O caracterizare laconi
că, dar care spunea multe despre atașa
mentul militantului revoluționar la idealul 
comunist, despre bogata sa. experiență de 
luptă, jlespre multilaterala activitate desfă
șurată in rîndurile partidului.

Consecvența atitudinii dîrze, energia 
inepuizabilă, capacitatea organizatorică a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, probate și 
în cadrul colectivului de militanți comuniști 
și antifasciști din lagăr, au fost unanim 
subliniate. „De cîte ori am lucrat cu dînsul 
— scria tovarășul Andrei Neagu — am avut 
mai multă încredere în forțele mele și am 
acționat cu toții fără cusur. Prin felul in 
care a condus legăturile noastre cu exterio
rul, prin politica de ieșire din izolarea 
impusă de condițiile lagărului, noi am 
dejucat practic planurile de exterminare pe 
care le preconiza hitlerismul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne îmbărbăta și ne 
insufla dorința de a învinge, în pofida con
dițiilor umilitoare și inumane în care ne

r 

desfășuram munca. Trebuie să ieșim de aici 
sănătoși, ne spunea, trebuie să ne îngrijim 
în 'așa fel incit să nu rămînem in momen
tele decisive ale viitorului epuizați sau 
infirmi".

în conducerea organizației de partid, 
alături de alte cadre de bază ale partidului 
comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu o 

adus o contribuție însemnată la stabilirea, 
în vara și toamna anului 1943, a obiective
lor de luptă politică și a liniei tactice a 
celulei de partid : anihilarea regimului de 
izolare, contactul permanent și colaborarea 
cu mișcarea muncitorească și antifascistă 
din afară.

Matur și călit la școala aspră a luptei 
revoluționare a partidului comunist, luptă
torul revoluționar Nicolae Ceaușescu pășea 
dincolo de porțile ghimpate ale lagărului 
din Tîrgu Jiu, în țiua de 4 august 1944, cu 
hotărîrea de a acționa cu energie, fără 
încetare pentru făurirea unei vieți noi, 

socialiste. în România. Ducea cu sine, ca 
și în alte împrejurări, o nouă misiune po
litică de mare răspundere încredințată de 
partidul coTnunist : sarcina mobilizării și or
ganizării tineretului muncitor în vederea 
încadrării sale efective in planurile de 
înfăptuire a insurecției armate naționale 
antifasciste și antiimperialiste, a pregătirii 

tineretului român pentru a lua parte, cu 
arma în mină, la epopeea eliberării pa
triei și, apoi, la construirea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu participă la 
numeroase ședințe și consfătuiri organizate 
de partid în casele conspirative din Bucu
rești ale partidului comunist, în care au fost 
detaliate obiectivele de acțiune ale forma
țiunilor de luptă patriotică, mijloacele 
tactice hotărite de partid pentru asigurarea 
succesului insurecției.

Odată cu declanșarea revoluției de elibe
rare socială șl națională, antifascistă șl 
antiimperialistă în măreața zi de 23 August 

1944, partidul comunist pășea în viața legală 
a țării, aureolat de eroica activitate desfă
șurată pentru împlinirea celor mai inalte 
aspirații ale poporului, de înaltele însușiri 
morol-politice dovedite de militanții săi în 
asprele înfruntări cu autoritățile regimului 
burghez. Nu era însă un sfîrșit de drum, 
cît un început de ev nou, pentru care erau 
necesare în continuare o amplă și susținută 
activitate politică și organizatorică a parti
dului, dirze bătălii politice pentru ca țara 
să înainteze pe făgașul inaugurat la 
23 August 1944. In noile împrejurări, co
munistul Nicolae Ceaușescu se va avinta in 
lupta pentru înnoirea democratică a țării, 
pentru socialism, cu aceeași pasiune și 
dăruire, cu aceeași matură responsabilitate, 
care îl consacraseră incă de pe atunci ca 
pe un militant de seamă al partidului, ca 
pe un ales fiu al țării, ca pe un mare 
conducător politic. Anii ce vor veni sint 
anii în care în conceperea și înfăptuirea 
politicii partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un rol de primă însemnătate, 
anii în care se desăvîrșesc marile sale ca
lități organizatorice, de cutezător și 
clarvăzător conducător politic.

Dr. Olimpiu MATICHESCU
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei
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ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
ÎNTREPRINDEREA minieră rovinari 

către toate unitățile de extracție a cărbunelui
Colectivul întreprinderii miniere Rovi- 

nari-Gorj, în frunte cu comuniștii, anga
jat plenar in transpunerea în viată a mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului și răspunzînd chemă
rii secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, de a produce cit mai 
mult cărbune, raportează că în anul 1982, 
printr-o organizare superioară a producției 
și a muncii, aplicînd cele mai noi tehnolo
gii de lucru, folosind mai bine utilajele și 
instalațiile din dotare, au reușit să extragă 
cu 2,5 milioane tone lignit mai mult și să 
realizeze un volum total de 24 milioane mc 
la lucrările de descopertă, respectiv cu 15 
milioane mc mai mult decît in anul prece
dent, ceea ce a creat condiții optime și un 
larg front de lucru pentru asigurarea rea
lizării sarcinilor mobilizatoare de plan pe 
anul 1983.

Minerii întreprinderii Rovinari. alături 
de toți minerii patriei noastre, conștienți 
de înalta răspundere ce le revine din „Pro
gramul de dezvoltare ă producției de căr
bune în perioada 1982—1985“ de a asigura 
cantități de lignit pentru producția de 
energie electrică și acoperirea c^orlalte 
consumuri din economie, inclusiv consumul 
casnic, muncesc cu toată dăruirea si fără 
preget pentru creșterea continuă a pro
ducției de cărbune de la 44 milioane tone 
cit a prevăzut planul pe anul 1982 la 87 
milioane tone în anul 1985.

In efervescența de muncă creată de isto
ricele hotăriri adoptate de Conferința Na
țională a partidului, din decembrie 1982, de 
îndemnurile adresate, eu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, colectivul întreprin
derii miniere Rovinari adresează tuturor 
minerilor, tuturor oamenilor muncii din 
unitățile de extracție și preparare a căr
bunelui chemarea la întrecere pe anul 
1983. asumîndu-și următoarele angaja
mente :

1. Realizarea și depășirea planului la 
producția fizică cu 50 000 tone cărbune 
net și cu 1 000 000 mc excavațil la lucrările 
de descopertă prin :

— creșterea indicelui extensiv de folosire 
a utilajelor de bază din liniile tehnologice 
cu cel puțin 2 la sută față de sarcinile pla
nificate ;

— sporirea producției medii orare plani
ficate, de la 545 mc/h la peste 570 mc/h ;

— reducerea cu 15 la sută a întreruperi
lor accidentale prin întărirea răspunderii 
și folosirea rațională a utilajelor din ca
riere, realizarea la timp și de calitate a 
lucrărilor de revizie. întreținere, reparații 
și vulcanizări ;

— extinderea la carierele Gîrla și Rovi
nari — Est a metodei de haldare directă 
aplicată la cariera Tismana II.

2. Depășirea planului la producția netă 
cu 10,8 milioane lei.

3. Creșterea productivității muncii, cal
culată pe baza producției fizice, cu 1 la 
sută față de plan.

4. Depășirea planului la producția-marfă 
vîndută și încasată cu 8 milioane lei.

5. îmbunătățirea calității producției, ast
fel încît. întreaga cantitate de cărbune 
livrată termocentralelor țării să fie cu cel 
puțin 50 kcal/kg mai mare față de media 
realizărilor anului anterior, care să ducă la 
creșterea încasărilor cu cel puțin 10 mili
oane lei.

COMBINATUL DE FIBRE ARTIFICIALE BRĂILA
către toate unitățile din Industria chimica

Acționînd stăruitor pentru aplicarea nea
bătută în viață a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, colectivul de oameni ai mun
cii de la Combinatul de fibre artificiale 
Brăila a obținut in anul 1982 succese de 
seamă în îndeplinirea prevederilor de plan.

6. Reducerea cheltuielilor totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă cu 11 
lei, a celor materiale cu 10 lei și depă
șirea planului la beneficii cu peste 14 mi
lioane lei, în principal prin :

— acțiuni mai ferme de recuperare a 
materialelor refolosibile. Pe această cale 
vor fi reintroduse în circuitul economic, 
peste prevederile planului, 20 tone metal, 
1 tonă cupru, 3 tone ulei industrial și 
1 tonă hîrtie și material textil ;

— recondiționarea și reintroducerea In 
circuitul de producție a 7 000 role superi
oare și inferioare, 200 suporți role, 4 000 ml 
covor de cauciuc pentru benzi, 80 tronsoane, 
50 șine de cale de rulare etc., în valoare 
de peste 5 milioane lei.

— reducerea consumurilor de energie 
electrică cu 4 000 MWh și 50 tone com
bustibil convențional, reprezentînd o eco
nomie de 5 milioane lei.

7. Calificarea unui număr de 300 oameni 
ai muncii în meseriile de vulcanizator, ex- 
cavatorist, electrician și lăcătuș, policalifi
carea a 50 muncitori și cuprinderea în 
cursurile serale de perfecționare profe
sională a întregului personal muncitor în 
scopul creșterii competenței acestuia în 
conducerea și organizarea producției.

8. Realizarea unui indice de folosire a 
timpului maxim de lucru al personalului 
muncitor de peste 96 la sută prin întărirea 
ordinii și disciplinei în producție.

9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață și eliminarea accidentelor de 
muncă. în acest scop se va acționa pentru :

— cunoașterea temeinică și respectarea 
de către întregul personal a normelor de 
protecție, securitate și igienă a muncii, tes
tarea periodică a întregului personal mun
citor, asigurarea echipamentului de pro
tecție și de lucru, dotarea tuturor utilajelor, 
instalațiilor șl mașinilor cu dispozitive și 
aparate de avertizare și protecție, Îmbu
nătățirea propagandei specifice activității 
de protecție a muncii ;

— darea in folosință a două cantine cu 
cite 1 000 locuri fiecare, îmbunătățirea 
calității meniurilor servite, extinderea 
gospodârlei-anexă prin creșterea număru
lui efectivelor de animale cu 150 capete 
porci și 1 000 păsări, cultivarea de legume 
și cereale, asigurindu-se necesitățile de 
consum prin autoaprovizionare in propor
ție de cel puțin 60 la sută.

10. Efectuarea unui număr de peste 
20 000 ore muncă patriotică pentru înfru
musețarea și gospodărirea incintelor mi
niere.

Acționînd cu fermitate pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor asumate, 
intr-un climat de ordine și disciplină mun
citorească, colectivul nostru răspunde prin 
noi fapte de muncă grijii statornice cu 
care este înconjurat detașamentul de mi
neri al țării de către conducerea parti
dului și statului nostru, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerul nostru de onoare.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

Astfel, producția-marfă planificată a fost 
depășită cu 4,2 milioane lei, iar . sarcinile 
de plan la expdrt cu 19,4 milioane lei. In 
același timp, economiile realizate la 
costurile totale de producție însumează 5,5 
milioane lei, din care 4,1 milioane lei la 
cheltuielile materiale.

Puternic mobilizați de importantele do
cumente adoptate de Conferința Naționa
lă a partidului, de orientările și indicații
le date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii de la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila cheamă Ia întrecere toa
te untățile din industria chimică, angajin- 
du-se in realizarea următoarelor obiectivi:

1. Depășirea planului producției fizice 
cu 350 tone celofibră bumbac, 200 tone ce
lofibră lină, 100 tone celofan, 250 tone 
carboximetilceluloză, 220 tone rețele și fi
bre tehnice cord, 2 000 tone sulfură de car
bon, piese de schimb în valoare de 12 mi
lioane lei.

2. Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția-marfă vîndută și încasată cu cel 
puțin 40 milioane lei și la producția netă 
cu 15 milioane lei.

3. Depășirea prevederilor de plan la ex
port cu cel puțin 5 la sută, în condițiile 
realizării unor produse de înaltă calitate, 
care să asigure valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor.

4. Vom livra Ia fondul pieței, peste pre
vederile de plan, mărfuri în valoare de 2,5 
milioane lei.

5. Creșterea eficienței economice a între
gii activități productive prin :

— reducerea cu 2,5 lei a cheltuielilor to
tale de producție planificate la 1 000 lei 
producție-marfă și a cheltuielilor materia
le cu 1,9 lei;

— reducerea consumurilor planificate, 
economisindu-se 450 tone acid sulfuric, 50 
tone sulfură de carbon, 30 tone hipoclorid 
de sodiu, 15 tone glicerină, 2 400 MWh- ener
gie electrică și 12 000 tone combustibil 
convențional ;

— recuperarea și valorificarea următoa
relor cantități de materiale refolosibile : 
5 tone cupru, 2 tone bronz, 10 tone plumb, 
150 tone hirtie și 15 tone deșeuri textile;

— depășirea volumului planificat de pie
se de schimb și subansamble recondiționa
te cu 10 miliarde lei ; •

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII IAȘI
către toate unitățile de construcții-montaj județene 

și ale municipiului București
Muncind cu abnegație șl dăruire pentru 

înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului, a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a întregii activități pro
ductive, oamenii muncii din Trustul de 
construcții-montaj Iași au reușit să-și în
deplinească și depășească sarcinile de plan 
din cel de-al doilea an al cincinalului la 
principalii indicatori : producția netă, pro
ducția de construcții-montaj, producția in
dustrială, productivitatea muncii ș.a. Au 
fost realizate și date în folosință 6 511 apar
tamente, 225 locuri in cămine pentru nefa- 
miliștl ; au fost puse în funcțiune 12 obiec
tive industriale și agrozootehnice, 13 edi
ficii social-culturale și altele. în același 
timp, s-<\. asigurat o mai bună valorificare 
și refolosire a resurselor locale, o mai 
rațională gospodărire și utilizare a bazei 
tehnico-materiale, ceea ce a permis obți
nerea unor importante economii de mate
riale, combustibili și energie.

Ferm hotăriți să traducă în viață sarci
nile cuprinse în magistralul Raport prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului, colectivul 
de oameni ai muncii din Trustul de con
strucții Iași adresează tuturor organiza
țiilor de constructii-montaj din subordinea 
consiliilor populare județene și a munici
piului București chemarea la întrecerea 
socialistă pe anul 1983, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Realizarea și darea în folosință a unui 
număr de 5 445 apartamente, cu 290 mai 
mult decit prevederile planului; 1 000 apar
tamente vor fi date în folosință în devans 
față de termenele planificate ; 500 aparta
mente cu 30 de zile, 300 apartamente cu 
40 de zile și 200 apartamente cu 50 de zile.

2. Punerea in funcțiune la termenele pla

— creșterea productivității muncii, peste 
sarcina planificată, cu 1,5 la sută;

— obținerea unor beneficii suplimenta
re in valoare de 5 milioane lei.

6. îmbunătățirea nivelului tehnic al pro
duselor concretizată în depășirea ponderii 
planificate a produselor de calitate supe
rioară cu cel puțin 1 la sută.

7. Extinderea sistemului de retribuire a 
muncii in acord pînă la 80 la sută din to
talul personalului muncitor.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor prin : 
perfecționarea sistemelor de ventilație la 
instalația de filare cord și instalația de 
carboximetilceluloză; reducerea efortului 
fizic implicat de unele operații de trans
port intern a produselor finite și de des
cărcare a materiilor prime prin îmbunătă
țirea sistemelor de lucru existente ; orga
nizarea unor programe speciale de acțiuni 
pentru cunoașterea și aplicarea riguroasă 
a normelor de tehnica securității muncii; 
sporirea numărului de locuri de cazare a 
tinerilor prin darea în folosință pînă la 31 
martie 1983 a unui nou cămin de nefami- 
liști cu 200 locuri și a unui bloc cu 114 gar
soniere.

Sub conducerea organizației de partid, 
colectivul de oameni ai muncii de la Com
binatul de fibre*artificiale  Brăila pornește 
în anul 1983 cu hotărîrea de a înfăptui 
neabătut angajamentele asumate în între
cere, avînd convingerea fermă că în acest 
fel își va aduce o contribuție sporită la în
făptuirea Programului partidului, program 
pus în slujba prosperității patriei noastre 
socialiste și a poporului român.
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nificate a obiectivelor prevăzute în plan, 
din care în devans : complexul de porcine 
Pelcești și complexul de 6 ferme pentru 
pui Hîrlău — cu 60 de zile, fermă de 
berbeci și centrul de recoltare șl prelucra
re seminal — cu 30 de zile, lucrările de 
definitivare a trecerii centralelor termice 
existente pe combustibili solizi — cu 30 de 
zile, instalațiile de valorificare a energiei 
reziduale din apă caldă prin pompe de 
căldură — cu 60 de zile, iar microhidrocen- 
trala Strunga — cu 30 de zile.

3. Depășirea cu 5 milioane lei a planului 
producției nete la activitatea de construc
ții-montaj.

4. Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 1,5 la sută prin : extinderea gra
dului de mecanizare a lucrărilor de terasa- 
mente la 90 la sută ; executarea prin me
tode industrializate a 90 la sută din lucră
rile de betonare și de fasonare a armături
lor, a 93 la sută din operațiunile de încăr
care și descărcare a materialelor, a 75 la 
sută din lucrările de tencuieli, zugrăveli și 
vopsitorii ; promovarea și extinderea la 50 
la suță din numărul de locuințe planificate 
a noi' tehnologii de execuție, precum și a 
industrializării lucrărilor la pardoseli, ca
bine sanitare, pereți despărțitori și altele ; 
finisarea și echiparea, direct din fabrici și 
poligoarje, a panourilor mari prefabricate 
pentru locuințe și creșterea cu 15 la sută a 
ritmului de montaj al acestora pe șantiere; 
perfecționarea pregătirii profesionale a 
peste 1 200 muncitori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri și alte categorii de personal : ex
tinderea muncii in acord global pînă la 87 
la siltă din personalul muncitor, cu 5 pro
cente mai mult decit sarcina planificată.

5. Prin aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, întărirea auto- 
conducerii și autogestiunii muncitorești se 
vor economisi 2000 tone ciment, 125 tone 

metal, 50 tone combustibil convențional șl 
50 MWh energie electrică, asigurîndu-se 
reducerea cheltuielilor totale de producție 
și a celor materiale cu 4,8 milioane lei.

6. Vor fi recuperate și introduse în cir
cuitul productiv, peste sarcinile de plan, 
următoarele cantități de materiale refolo
sibile : 25 tone fontă, 5 tone materiale ne
feroase, 3 tone oțel-beton și 20 tone mate
rial lemnos. In același timp, vor fi recon
diționate, peste prevederi, piese de schimb 
și subansamble în valoare de 1,5 milioa
ne lei.

7. Beneficiile planificate vor fi depășite 
cu 4,8 milioane lei,

8. Ridicarea nivelului calitativ al lucră
rilor de construcții-montaj prin : respecta
rea strictă a prescripțiilor tehnice ; întări
rea controlului în toate fazele de fabrica
ție, pe timpul transportului și al montaju
lui pe șantiere a prefabricatelor și confec
țiilor ; creșterea exigenței în recepționarea 
materialelor și prefabricatelor utilizate, a 
lucrărilor de montaj executate.

9. Folosirea la întreaga capacitate a uti
lajelor și mijloacelor de transport din 
parcul activ al unității, urmărindu-se atin

Întreprinderea agricolă de stat galați 
către toate întreprinderile agricole de stat

Acționînd susțihut pentru realizarea sar
cinilor stabilite in programele de dezvolta
re a agriculturii în actualul cincinal, pen
tru înfăptuirea obiectivelor fundamentale 
ale noii revoluții agrare în patria noastră, 
oamenii muncii din întreprinderea agrico
lă de stat Galați au obținut și în anul 1982 
rezultate bune, îndeplinind și depășind 
prevederile planului de producție și finan
ciar. Astfel, am realizat producții medii la 
hectar de 4 279 kg grîu, 5 676 kg porumb, 
2 451 kg floarea-soarelui, 2 424 kg soia, 
am livrat la fondul de stat peste preve
deri 1 000 tone grîu, 305 tone fasole, pre
cum și alte produse, realizind 25 milioane 
lei beneficii.

însuflețiți de orientările și indicațiile 
mobilizatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
date in Raportul la Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român, precum 
și la recenta Plenară lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, cu voința fierbinte de a ne 
spori contribuția la dezvoltarea agriculturii 
și înfăptuirea programului de ridicare a 
României pe noi culmi de progres și civi
lizație, colectivul întreprinderii agricole de 
stat Galați adresează tuturor oamenilor 
muncii din Întreprinderile agricole de stat 
chemarea la întrecere pentru depășirea 
producțiilor planificate și a indicatorilor 
economici pe anul 1983, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :
1. In sectorul producției vegetale vom 

obține in condiții de neirigare următoa
rele producții medii :

Cultura Angajament
(kg,'ha)

Creșteri față 
de plan (kg/ha)

— grîu 4 750 500
— orz 5 250 250
— porumb 6 500 700
—- sofa ■ 2 850 200
— floarea-

soarelui 3 000 i-.: >450
— fasole 1 830 400
— legume 30 000 3 300

Prin depășirea producțiilor planificate 
vom livra suplimentar la fondul de stat 
2 300 tone cereale, 200 tone floarea-soarelui. 
370 tone soia, 200 tone fasole, 1 150 tone 
legume.
2. In sectorul zootehnic

Vom realiza 4 230 taurine total, cu o creș
tere de 1 680 capete față de efectivul exis

gerea randamentelor planificate, creșterea 
gradului de utilizare în producție a micii 
mecanizări, efectuarea, la termenele pro
gramate, a reviziilor tehnice și reparațiilor 
curente și capitale.

10. în vederea îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii vor fi rea
lizate și date în folosință, din fondurile de 
investiții proprii, 200 locuințe de serviciu, 
va spori aportul gospodăriei proprii în ac
tivitatea de autoaprovizionare.

Lansind chemarea la întrecere, colectivul 
Trustului de construcții Iași este hotărit.să 
facă totul pentru indeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan și a angajamentelor 
asumate in 1983, an hotărîtor pentru înfăp
tuirea cincinalului 1981—1985, prin aceasta 
adueîndu-ne o contribuție tot mai inserp- 
nată la înălțarea pe noi culmi de progres 
și civilizație a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.
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tent la începutul anului și 21 000 ovine, cu 
2 000 mai mult față de efectivul de Ia în
ceputul anului ; vom depăși producția me
die de lapte planificată pe vacă furajată 
cu 450 litri ; vom livra la fondul de stat, 
peste prevederile planului, 6 100 hectolitri 
lapte de vacă și 150 tone carne.

3. In vederea realizării și depășirii sarci
nilor de plan în sectorul vegetal și animal 
vom acționa pentru utilizarea deplină și 
eficientă a întregului fond funciar, aplica
rea celor mai adecvate tehnologii în pro
ducția vegetală și animală, cultivarea unei 
suprafețe de 700 hectare porumb de pe 
care să obținem în medie 20 000 kg știuleți 
la hectar, -cultivarea celor mai productive 
soiuri și hibrizi, folosind semințe din cate
goriile elită și înmulțirea I, producerea și 
livrarea a peste 6 000 tone semințe de ce
reale și plante tehnice, obținerea a cel pu
țin 85 viței la 100 vaci, finalizarea lucrări
lor de modernizare la toate cele șase ferma 
zootehnice ale întreprinderii.

4. Prin organizarea mai bună a produc
ției și a muncii în toate sectoarele de ac
tivitate, gospodărirea cu înaltă răspundere 
a fondurilor, reducerea cu 52 lei a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție-marfă și creș
terea gradului de valorificare a producției 
obținute vom realiza depășirea producției 
nete planificate cu 6 milioane lei. a pro- 
ducției-marfă cu 11,5 milioane lei și a be
neficiului planificat cu 5,4 milioane lei.

5. Organizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C. și consiliul oamenilor muncii vor 
desfășura o permanentă muncă politlco- 
educativă șl o activitate susținută pentru 
perfecționarea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor, in vederea mo
bilizării acestuia la realizarea sarcinilor, 
formării unor oameni cu o înaltă conștiin
ță socialistă și cu o temeinică pregătire 
politică și profesională care să participe cu 
toată răspunderea la înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor pe care ni le-am asumat.

Pe deplin conștienți de importanta deose
bită a sarcinilor ce ne revin, sîntem ferm 
hotăriți să ne, amplificăm eforturile pen
tru realizarea în cele mai bune condiții a 
acestor angajamente, răspunzînd astfel prin 
fapte hotărîrilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului, sporindu-ne con
tribuția la transpunerea în viață a obiecti
velor Congresului al XII-lea al partidului, 
a programului de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii românești.
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Evoclnd treptele devenirii 

noastre într-o istorie agi
tată și tulburată de ame
nințări, de invazii și de 
agresiune, istorie edificată 
cu imense sacrificii, secre
tarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, refăcea intr-o 
emoționantă sinteză cursul 
unei evoluții mistuite de 
conștiința unității de neam 
și de limbă. Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită din 1—2 
iunie 1982 a Comitetului 
Central al partidului afirma 
cu o legică de nezdruncinat 
sensul unei aspirații multi
seculare : unirea românilor 
din cele trei provincii isto
rice atlt de organic legate, 
în pofida vicisitudinilor u- 
nor secole revolute, prin 
originea comună a români
lor, prin limba și prin va
lorile create de oamenii a- 
cestui pămînt. alături de 
care viețuiesc maghiari și 
germani aflați azi în comu
nitatea socială, politică și 
ideologică a României socia
liste.

E vorțja, cum se știe, de 
un proces cu îndelungi și 
dramatice încercări, de fe
nomene și demersuri cu
treierate de suflul revolte
lor. al ridicării celor multi 
și umiliți, oameni ai pă- 
mîntului și ai tăriilor mun
ților, ai apelor și ctitoriilor 
cu vechi și Indelebile hri
soave. Istoria depune măr
turie și recursul la argu
mentele disciplinei nu e un 
artificiu retoric in cultura 
românească. Pentru semnul 
nesigur al cronicarului și 
pentru patosul generației 
luminilor, pentru cei care 
l-au însoțit pe Tudor Vla- 
dimirescu sau au pregătit 
conștiințele revoluției din 
1843, istoria este un martor 
al asumării unui destin co
lectiv obsedat de necesita
tea — tot istorică — a Uni
rii. Mărturiile sint bine cu
noscute, iar literatura, scri
ind un Letopiseț ce poate
însemna istorie și. mai cu 
seamă, memoria unei lumi, 
a evocat pagini însîngerate 
și pagini aureolate precum 
cele despre Stefan cel Mare 
sau Mihai Viteazul, despre 
domni Înțelepți ca Brinco- 

veanu sau, mai ttrzlu. AI. I. 
Cuza.

Generația dc scriitori din 
preajma revoluției din 1848 
formula programatic in 
Dacia literară ideea unirii 
prin valorile spirituale ale 
unui popor, iar istoria de
venea motivul unei creații 
generoase prin C. Negruzzi, 
Alecu Russo, Vasile Alec- 
sandri, D. Bolintineanu sau, 
într-o viziune încărcată de 
înțelesuri suprem filozofi
ce, de Mihai Eminescu, in 

. Conștiinfa unității 
nafionale, dimensiune 

k

fundamentală a istoriei
poporului roman

ceasul cînd literatura româ
nă producea un model defi
nitiv. cînd Logosul Întrunea 
atributele absolute ale crea
ției și ale cugetării. Cit de 
numeroasa și cit de pro
funde au fost rădăcinile 
Unirii ne-o demonstrează 
cugetarea oamenilor de 
cultură. Cînd incă Gheor- 
ghe Lazăr se afla la Bucu
rești, pentru acea „Acade
mie cu știință" visată și 
inaugurată spre elogiul lim
bii române si al gîndirii co
municata în cuvint, învăța
tul vorbea patetic despre 
„dreptul ce avem In stăpi- 
nirea pămîntului strămo
șesc". Testamentare cuvinte 
rostite de cel reîntors in 
Avrig pentru ultimele zile 
ale unei vieți dăruite unul 
ideal abia prefigurat. Asu- 
mîndu-și tragicul său des
tin, Tudor Vladimirescu 
medita despre moldoveni 
„ca unii ce sîntem de un 
neam" și o atare constatare 
venea într-un moment al 

luptei si al încleștărilor. De 
altminteri, ideea Unirii e 
intim legată de pregătirea 
unor momente cu caracter 
revoluționar. Așa a pătruns 
și în reprezentările scriito
rilor, în balada sau în le
genda istorică. în drama de 
formulă și structură roman
tică. în poemul conceput in 
cadențe de epos al unei co
lectivități. Cred că M. Ko- 
^lniceanu anticipa proiec
tul unui epos național în al 
său Cuvînt pentru deschi-

------ de Ion VLAD---------

• derea cursului de Istorie 
națională, urmind a fi o 
construcție evocatoare am
plă, scrisă mai apoi prin 
^generațiile ce s-au succe
dat, făurind Unirea din 1859, 
participînd la războiul pen
tru independentă din 1877, 
scriind despre răscoalele 
anului 1907 sau proclamînd 
evenimentul, demn de o 
mare creație, al Unirii din 
1918.

Reflecțiile unor spirite 
Înaintate ale culturii noas
tre s-au întîlnit ca într-un 
centru suprem al consonan
telor ideologice și politice, 
avînd ecouri profunde in 
valorile literaturii naționa
le. G. Barițiu elogia unirea 
ca un factor decisiv, pre
cum C. Negri sau Vasile 
Alecsandri. militanțl pentru 
înfăptuirea revoluției șl a 
Unirii, temeiuri ale desti
nului unui popor. Așa avem 
să ne explicăm patosul ple
doariei pentru limbă și pen
tru cultivarea acesteia, ar

gument al existenței și al 
depoziției în devenirea 
veacurilor. Istoria a produs 
mărturii definitive despre 
sensul conferit de genera
țiile precursoare actului 
Unirii intr-un singur stat 
al tuturor românilor din 
provinciile istorice ale a- 
cestei națiuni. Literatura 
le-a convertit in reprezen
tări, dar și în programatice 
texte, păstrate azi in fon
dul cugetării noastre, des
pre durata unei colectivi

tăți șl despre spațiul său. 
Recitesc cîteva pasaje ; 
iată-1 pe Costache Negruzzi 
într-un mesaj trimis la 
Brașov lui G. Bariț : „...ca 
român sfătuiesc și propo
văduiesc Unirea, fără care 
bine nu vom mai vedea". 
Granițele artificiale și stra
tegia imperiilor sint sanc
ționate in literatura gene
rației Unirii și nu puține 
pagini traduc într-o meta
foră cu multiple trimiteri 
Milcovul. O va face înain
te cu cîteva decenii de anul 
Unirii Costachi Conachi, 
prevestind un timp cind 
Milcovul nu va mai des
părți fiii aceluiași popor. 
O va anunța, în retorica 
atlt de dragă generației de 
la 1848, C.A. Rosetti : „Uni- 
ți-vă cu noi, frați de din
colo de Milcov ; peste un
dele lui vă întindem bra
țele, dorind cu Înfocare a 
vă da sărutarea frăției și 
libertății".

Și mai presus de aceste 
mărturii stă discursul grav 
și solemn, în cadență de 

'vpoem, al lui Nicolae Băl- 
ceșcu. Eposul e inaugurat, 
de fapt, de „Cartea" sa 
despre Mihai Viteazul, 
simbolul dramatic al aces
tui act asumat peste 
veacuri și realizat după 
secole. în registrul narativ 
al lui Bălcescu, personali
tate elogiată in termeni 
admirabili de către Poetul 
țării, Mlhai Eminescu. is
toria proiectează devenirea, 
sacrificiile, învolburate și 
însîngerate file de hronic, 
năzuințe și statornicie, în
credere în destinul acestui 
popor. într-o Românie ca- 
re-și revendică, azi prede
cesorii, rememorînd istoria 
prin oamenii pămîntului, ai 
anotimpurilor însemnate tn 
calendarul pămîntului che
mat să rodească prin efort, 
Unirea realizată in urmă 
cu 124 de ani rămîne un 
argument al contempora
neității. Mesajul testamen
tar al înaintașilor, al revo
luționarilor „48“-iști, al 
celor care au semnat prin 
mărturie vie și directă ac
tul Unirii din 1918 păstrea
ză pentru noi semnificația 
unor file de epos. Avem 
a le scrie noi, cei de azi, 
filele unor trepte superioa
re de istorie contemporană. 
De la înaintași, de la glosa 
cronicarului și pină la ver
bul profetic al Bălcescu- 
lui ; de la versul emines
cian care invocă mărturia 
lui Mircea cel Bătrin șl 
pînă la testamentul arghe
zian din memorabilul poem 
al Cuvintelor potrivite ; de 
la istoriile sadoveniene des
pre timpul lui Ștefan cel 
Mare și pînă la eposul con
ceput de Camil Petrescu, 
literatura depune mărturie. 
Ea a participat la eveni
mentele reamintite celor de 
azi pentru ca faptele să do- 
bindească dimensiunile de
cise de mersul definitiv al 
Istoriei. Celebrlnd-o, așa 
cum s-au petrecut lucruri
le șl tn anii care au pre
mers Unirii, literatura își 
îmbogățește cărțile eposu
lui său autentic. t

IDEALUL UNIRII
Poeții noștri au simțit și au afir

mat prin veacuri, că unirea ne-a 
fost și ne este puterea. Unirea 
ne-a dat deplina identitate a per
sonalității noastre istorice. „Uni
rea, ca fenomen fundamental al is
toriei noastre naționale — scrie 
Paul Anghel — nu este numai un 
act politic, nu este numai un pro
ces de iterare teritorială a țări
lor locuite de români, într-o singu
ră vatră, nu este numai un măreț 
act de conștiință socială, ci justifi
carea în sine și pentru lume a unui 
popor întreg". Uniți în cuget și-n 
simțiri, căci „unirea stă la temelia 
lumii, ea e cea dinții poruncă a 
genezei" — cum strălucit formu
lează gnomic Geo Bogza ; prin 
unire ne-am apărat patria, am 
luptat pentru independență și ne- 
atirnare, împotriva tuturor vicisi
tudinilor istoriei, pentru salvgarda
rea ființei naționale, pentru afir
marea identității noastre spirituale. 
Creatorii generației pașoptiste au 
făcut din Unirea de la 1859 un 
mare motiv al creației lor patrio
tice, militante.

Continuînd cele mai bune tradi
ții patriotice și revoluționare, poe
ții zilelor de azi „au reînflorit pe 
ramurile lor eterne", cum zice 
Nichita Stănescu, și au găsit în 
ideea unirii o sursă inepuizabilă de 
inspirație, cîntînd-o cu însuflețire 
patriotică în cele mai variate mo
dalități de expresie artistică: de la 
patosul retoric, larg desfășurat în 
stil romantic,5 la profunda și grava 
notă imnică, pînă la o poezie deli
cată, adine interiorizată, epuizînd 
astfel toate speciile genului liric. 
Ideea e inspirat sugerată de poetul 
Alexandru Andrițoiu în poezia „LA 
UNIRE": „Departe, nu departe, a- 
pioape și nu aproape, / In sus că
tre baladă și-n jos către sonet, / pe 
unde țara umblă cu ceru-n piini 
și-n ape / și munții sint cu singe 
de aur și poet, — / pe unde oa
meni ară cu fruntea-n meditații, / 
unde metalul cîntă ca valul pala
tin, — / scandările virtuții cetățe
nești ovații / ridică din pămintu-mi 
și cugetu-mi latin. / Muntenia lui 
Mircea cu acvila in stemă / și-a lui 
Bogdan, Moldova, cu zimbrul in 
insemn, / Ardealul ca a treia vir
tute a mea perenă / ca foste trei 
feude Ia cot de munți și apă / vl- 
sind rotunde sfere și cercuri și-ar- 
monii / prin secolul ce sapă, prin 
clipa ce ne scapă, / același țel: 
splendoarea deplinei Românii."

Unitatea întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului său 
general — iată semnul sub care 
se reunește o mare parte a liricii 
contemporane, a unei poezii care 
face elogiul forței creatoare a uni

rii tuturor fiilor țării și cîntă sen
timentele și convingerile oamenilor 
de azi „uniți in cuget și simțiri" 
spre a construi noua Românie, 
socialistă, visul de aur al înainta
șilor, care au luptat și s-au jertfit 
pentru independență și unitate na
țională. Unitate care astăzi este o 
realitate fundamentală a societății 
noastre socialiste, operă înfăptui
tă sub conducerea partidului, sub 
îndrumarea gîndului șl exemplul 
faptei revoluționare a celui mai 
iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

De-a lungul istoriei, ca și astăzi, 
o țară se transformă într-un cîntec. 
Un cîntec pe care-1 captează și-l 
intonează în diverse modalități ar
tistice, cei mai talentați și mai ac
tivi creatori ai epocii noastre, ce

însemnări de 
Ion Dodu BĂLAN

ne găsește mai uniți câ oricînd în 
jurul partidului, al acestui pămînt 
strămoșesc care „ne-a crescut pă
rintele din fiul / cel mai viteaz al 
mindrei Românii, / Pămint de pri
vegheri, de bucurii" (ION BRAD). 
Aforistic și convingător, ADRIAN 
PAUNESCU ne îndeamnă, în nu
mele dragostei de țară, al trecutu
lui istoric, al umanismului socia
list, „Să ne unim cu toții" căci: 
„Acolo unde-i unul, desigur nu-i 
putere, / Și doi unde se află tot 
sint mai tari ca unul, / Poporul 
nostru dreptul de a dura și-l cere / 
Ca douăzeci și unul de milioane, 
— Unul".

Milioanele de români de azi își 
privesc istoria glorioasă „cu ochii 
umbrelor", cum spunea, într-o inspi
rată poezie, Ion Brad: „Cu ochii 
umbrelor citesc și-nviu / Din car- 
tea-n care toți ai mei căzură". Cu 
ei, declară GH. TOMOZEI, „îi văd 
pe bărbații acelui îndepărtat ia- 
nuar, / cu buzele însetate de fi
ravul rîu / despărțind griul valahi
lor de griul moldav. // Și nu era 
vremea griului și nici rîul nu avea 
apă / dar gurile lor păreau că 
beau Dunărea / cu pești de sare și 
tălpi de poduri / iar bărbile li se 
umpleau de pohta Unirii / ca de 
un vin cu vrejul in vis" („U- 
NIREA").

Poeții de azi știu, ca și înainta
șii lor, că, în ciuda împărțirilor ar
bitrare ale teritoriului țării, sufle
tul poporului român a fost mereu 
organic unit In aceleași visuri șl 
Idealuri: „Doar anul, doar luna, 
doar ziua, / Mai trebuiau să vină, / 
In rest, totul era o neîntreruptă, /

De două mii de ani, / O limpede,.,, 
o stăruitoare lumină. / Izvora 
adine, dtp același pămint, / Suna' 
din aripi subțiri... / Citeodată era 
suflet de om, / Citeodată — vînt, / 
Aprinzind in stema inimilor / Ace
leași Iubiri. / Vilvoarea nebiruită, / 
Din același singe. / Fratele își 
auzea, peste Milcov, / Fratele — 
cum se bucură, cum plînge / Pă
sările visului trecind pe la timple- 
le lui, / Nu erau păsările nimă
nui"). (PETRE GHELMEZ : „Ființa 
Unirii). Ideea unității monolitice a 
națiunii noastre socialiste, formată 
din români, maghiari, germani, 
sirbi și de alte naționalități, se 
constituie intr-o constantă esen
țială a poeziei patriotice, umanist- 
socialiste, a poeziei dragostei de 
om și de țară: „Legind pe veci 
moșia / Intr-un. singur hotar și 
gind — / Plaiul Mioriței — vatră 
de oameni, / Slăvind, acum in zori 
de primăvară, / Cu un singur cu
get, cu un singur glas / Intiiul Pre
ședinte. / Și vocea lor se ingeamănă 
cu vocea mea fierbinte, / Semn de 
cunună — al laurilor cînt, / Ducind 
în suflete ecoul ce vibrează / Aici, 
in pieptul nostru, / Purtind un 
singur și sigur nume / Nume de 
poem: Ceaușescu, / Pentru noi
toți / Un nume suprem". (HOR
VATH DEZIDERIU: „Laudă O- 
mului").

Așadar, unirea in jurul marilor 
simboluri ale libertății, independen
ței și progresului, în jurul idealu
rilor celor mai înalte ale poporului 
nostru ne-a fost și ne este pu
terea, unirea pe care o cîntă și o 
proslăvesc poeții: „Unire-i scris pe 
pinza tricoloră / sub care ai știut 
urgii să-nfrunți / și să rămii rotun
da noastră horă / pe inime, pe bra
țe și pe frunți". (VICTOR TULBU
RE : „Hora Unirii").

Sentimentul unirii și-al deplinei 
unități cunoaște în anii noștri ex
presii lirice dintre cele mai variate 
și mai cuceritoare de la Mihai 
Beniuc la Marin Sorescu, de la 
Virgil Teodorescu la Mlhai Negu- 
lescu, Gheorghe Pituț și Nicolae 
Dragoș, de la Ion Horea, Ioan A- 
lexandru șl Ion Gheorghe la Du
mitru Popescu și Geo Bogza, de la 
Dan Verona la Vlaicu Bîrna șl 
Emil Giurgiuca, de la Vasile Ni- 
colescu, Lâszloffy Aladar și Ar
nold Hauser la Radu Boureanu, 
Horvăth Imre și Franz Liebhardt. 
Indiferent de formula artistică în 
care scriu, fără deosebire de na
ționalitate, tineri și vîrstnicl, poeții 
dir toate generațiile se simt soli
dari în jurul aceluiași ideal patrio
tic și socialist, în jurul partidului 
nostru, cu sentimentul că unirea 
face puterea.
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înalt omagiu secretarului general al partidului, 
entuziaste angajamente de a îndeplini obiectivele 

de muncă si creație
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de participanții 
la sesiuni omagiale consacrate implinirii a 50 de ani de activitate 

revoluționară și aniversării zilei sale de naștere

Academia „Ștefan Gheorghiu"

„Urmînd neabătut strălucitul dumneavoastră 
exemplu, vom acționa ca activiști devotați 

partidului, patriei și poporului"
Participanții la sesiunea desfășu

rată la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" au adoDtat textul unei tele
grame adresate TOVARĂȘULUI

„Sesiunea științifică omagială consacrată activității Partidului Co
munist Român — centru vital al societății noastre socialiste — pro
filului politico-moral și ideologic al activistului de partid a con
stituit, pentru toate cadrele didactice, studenții și cursanții de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" un minunat prilej de dezbatere, În
sușire și aprofundare a conținutului Programului partidului, a 
hotăririlor Congresului al XII-Iea și a documentelor adoptate de 
Conferința Națională a partidului, a neasemuitului tezaur de idei 
cuprinse in întreaga dumneavoastră operă — expresie a aplicării 
creatoare a teoriei revoluționare la condițiile României, ale lumii 
de astăzi, contribuția de excepțională valoare la dezvoltarea pa
trimoniului gindirii teoretice și a practicii partidului. Ele orien
tează cu clarviziune revoluționară munca întregului nostru popor 
și dau un nou impuls, insuflețitor, activității de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

Pentru noi, ca activiști ai Partidului Comunist Român, îndrep
tarul cel mai de preț al muncii și vieții noastre ii reprezintă stră
lucitul exemplu al activității revoluționare pe care ați desfășu
rat-o din fragedă tinerețe, timp de 50 de ani, cu dăruire și de
votament nemărginit pentru cauza eliberării clasei muncitoare, a 
tuturor celor exploatați, pentru înfăptuirea năzuințelor milenare 
ale poporului nostru de libertate și independență, de progres și 
prosperitate. In anii de cînd partidul și poporul v-au ales să con
duceți destinele României socialiste, legați pe drept cuvint de nu
mele și personalitatea dumneavoastră, pe care o numim „epoca 
Ceaușescu", socialismul a dat întreaga măsură a valorilor sale 
nobile, afirmîndu-se plenar principiile democrației și autocondu- 
cerii socialiste, ale egalității tuturor fiilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, ale eticii și echității socialiste, umanismului revo
luționar. coeziunii și unității întregului nostru popor in Jurul parti
dului, ale independenței și suveranității naționale.

Aplicind in mod creator adevărurile și principiile generale ale 
teoriei socialismului științific la condițiile concrete ale României 
și desfășurind o bogată activitate teoretieă de generalizare a ex
perienței revoluției și construcției socialiste, interpretare științi
fică a realităților interne și internaționale, care se opun oricăror 
dogme și prejudecăți, ați contribuit la dezvoltarea și îmbogățirea 
tezaurului universal al teoriei și practicii revoluționare, la im
primarea unui climat favorabil gindirii libere și îndrăznețe, ba
zată pe concepția materialist-dialectică consecventă și studiul te
meinic al realităților, al problemelor multiple și inedite pe care 
le ridică construcția socialistă și dezvoltarea atit de complexă și 
controversată a lumii de astăzi.

Urmînd -exemplul vieții și al operei dumneavoastră, ne anga
jăm să ne perfecționăm necontenit pregătirea și educația revolu
ționară, imbinind studiul temeinic cu practica muncii de partid, 
sociai-cconomice și ideologice și cu cercetarea realităților sociale.

însuflețiți de aprecierile și indemnurile exprimate de dum
neavoastră la Conferința Națională a partidului cu privire la ac
tivitatea cadrelor de partid și la necesitatea Îmbunătățirii stilului 
și metodelor de muncă și de conducere, a stringerii legăturilor per
manente cu oamenii muncii, ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să ne manifestăm ca activiști de nă
dejde ai partidului, devotați trup și suflet patriei și poporului, 
idealului socialist și comunist. Folosim prilejul sesiunii noastre ști
ințifice pentru a vă transmite, cu prilejul implinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și al aniversării zilei de naștere, urarea 
noastră fierbinte, exprimată din adincul inimii, de viață îndelun
gată, multă sănătate și putere de muncă, pentru a putea conduce 
cu aceeași clarviziune și înțelepciune poporul nostru pe calea so
cialismului multilateral dezvoltat și a comunismului. Să ne trăiți 
intru multi ani, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spre gloria și înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă".

La sesiunea științifică desfășura
tă vineri cu tema : „Partidul Co
munist Român — centru vital al 
societății noastre socialiste. Contri
buția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea teoriei despre parti
dul revoluționar al clasei munci
toare, despre profilul politico-moral 
și ideologic al activistului de 
partid" au luat parte cadre didac
tice. cercetători, studenți și cursanți.
«Cl^jinea a pus cu putere în e-

Institutul Central de Cercetări Economice

„întreaga noastră energie — consacrată 
dezvoltării puternice a economiei naționale"
în telegrama adresată TOVARĂ

ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

„Cele peste 5 decenii de neobosită activitate revoluționară, in 
care dumneavoastră, cel mai iubit fiu al partidului și poporului 
nostru, v-ați aflat permanent in focul celor mai aprige bătălii 
pentru dreptate socială și națională, pentru neatirnarea și suverani
tatea neamului nostru, atit de greu încercai in istorie, pentru victo
ria și Înfăptuirea noii orinduiri pe pămintul patriei, constituie 
pentru noi toți un strălucit exemplu de dăruire și fierbinte patrio
tism, de inaltă consecvență revoluționară.

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare 
scumpă întregului nostru popor, colectivul de cercetători și cadre 
didactice care activează in cadrul Institutului Central de Cercetări 
Economice, întrunit in sesiune științifică, vă adresează cele mai 
alese sentimente de recunoștință pentru excepționala dumneavoas
tră activitate pusă in slujba patriei și poporului român, a păcii și 
fericirii in lume.

Prestigiul excepțional de care vă bucurați in întreaga lume 
dumneavoastră — mesager neobosit al păcii, al unui înalt umanism 
— si, prin dumneavoastră, România socialistă constituie pentru 
națiunea noastră un motiv de legitimă satisfacție. Inițiativele 
României socialiste pe plan mondial, pentru pace, pentru reali
zarea unei noi ordini economice și politice în lume trezesc un larg 
interes, primesc o inaltă apreciere din partea tuturor forțelor pro
gresiste.

Sintem ferm hotăriți să obținem'rezultate și mal bune in reali
zarea obiectivelor de mare insemnătate ale economiei noastre in 
această

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că noi, colectivele de cercetători, cadre didac
tice din Institutul Centrai de Cercetări Economice, inspirați de stră
lucita dumneavoastră gindire, de minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă și faptă, ne vom mobiliza toată energia, puterea 
noastră de muncă, pentru ridicarea pe un plan superior a teoriei 
și practicii economice naționale, in înfăptuirea neabătută a sar
cinilor trasate de Congresul al XII-Iea al partidului și de Con
ferința Națională pentru asigurarea ridicării pe noi culmi de pro
gres și civilizație a României socialiste".

La sesiune, avînd tema „Con
cepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României socialiste", 

«au participat oameni de știință, ca
dre didactice din invățămîntul su
perior economic, cercetători, spe
cialiști din unitățile de cercetare- 
proiectare și producție din diferite 
domenii ale activității economico- 
sociale, activiști de partid si de 
stat, reprezentanți ai Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehno
logie.

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune : 

vidență personalitatea multilatera
lă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rolul său hotăritor în elaborarea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, contribu
ția de excepțională valoare la dez
voltarea teoriei și practicii revo
luționare, la promovarea unei po
litici de pace, dezarmare și secu
ritate internațională, la soluționarea 
marilor probleme ale'contempora- 
neității.

blicii Socialiste România, de parti
cipanții la sesiunea Institutului 
Central de Cercetări Economice se 
spune, intre altele :

Comunicările prezentate au con
stituit un bilanț al activității de 
cercetare economică, desfășurată 
pe baza indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Intil- 
nirile de lucru cu specialiștii și ca
drele de conducere a cercetării și 
practtcii economice, a orientărilor 
și sarcinilor reieșite din documen
tele Congresului al XII-Iea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
elaborate din inițiativa și cu 
contribuția directă a secretarului 
general al partidului.

S-au reliefat realizările obținute 
de cercetarea economică în ultimii 

18 ani de activitate de cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli- 
niindu-se sprijinul direct pe care 
cercetarea economică l-a primit din 
partea secretarului general al parti
dului.

în referatele prezentate a fost 
relevat sprijinul permanent pe care 
cercetarea economică îl primește 
din partea tovarășei academician

Ministerul Apărării Naționale

„Ne pregătim temeinic pentru a apăra 
cuceririle revoluționare ale națiunii, libertatea 

și independența României socialiste"
într-o atmosferă de puternic en

tuziasm, participanții la sesiu
nea științifică organizată de Mi
nisterul Apărării Naționale au 
adresat TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al

„Sesiunea științifică organizată de Ministerul Apărării Naționale, 
consacrată aprofundării concepției Partidului Comunist Român pri
vind apărarea patriei, a reliefat contribuția dumneavoastră hotă- 
rîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii de ascensiune neîn
treruptă a României — liberă și suverană —gspre culmile civiliza
ției socialiste și comuniste, de întărire necbntenită a puterii ei 
armate. Sesiunea s-a constituit într-o vie expresie a aleselor sen
timente de inaltă prețuire șl nețărmurită recunoștință pe care 
oștirea țării, la fel ca întregul popor, le nutrește pentru presti
gioasa dumneavoastră activitate teoretică și practică, de funda
mentare științifică și soluționare realistă a problemelor pe care 
le ridică vasta și complexa operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei, pentru aportul 
decisiv pe care il aveți in afirmarea României pe plan mondial, 
in sporirea necontenită a prestigiului ei in rindul națiunilor lumii, 
în intărirea păcii și colaborării intre popoare.

Comunicările și referatele prezentate au pus în evidență însem
nătatea istorică pentru destinele poporului, pentru chezășuirea 
libertății și independenței sale a noii doctrine militare naționale 
al cărei strălucit fondator sinteți. Generalizind apărarea patriei la 
scara națională prin ridicarea ei la rangul de cauză și operă a 
întregului popor, elaborind și fundamentind multilateral teza de
pendenței nemijlocite a puterii armate a țării de nivelul dezvol
tării ei social-economice, concepind, cu originalitatea și cutezanța 
novatoare ce vă caracterizează, un sistem național de apărare ce 
structurează, într-o unitate de monolit, toate forțele populare apte 
de luptă, stabilind direcțiile de efort și căile de acțiune pentru 
intărirea și perfecționarea neîntreruptă a oștirii țării, a întregului 
sistem de apărare, ați dat națiunii române o strategie clarvăză
toare, realistă și eficientă care asigură construcția pașnică, liber
tatea și independența patriei.

Participanții Ia lucrările sesiunii, In consens cu întreaga ar
mată, își exprimă nemărginita. admirație față de neobosita dum
neavoastră activitate revoluționară consacrată, fără rezerve, încă 
din fragedă tinerețe, Intereselor vitale ale poporului român, cauzei 
socialismului și comunismului pe pămintul strămoșesc. Ne expri
măm profundul devotament, întreaga noastră gratitudine pentru 
grandioasele înfăptuiri, fără precedent in istorie, pe care le-a cu
noscut România in cei 18 ani de cind vă aflați în fruntea parti
dului și statului, pentru grija neslăbită pe care o manifestați față 
de înzestrarea, instruirea și educarea armatei, a tuturor forțelor 
sistemului național de apărare.

Aflindu-ne în preajma sărbătorii atît de dragi întregii națiuni 
— împlinirea a 50 de ani de eroică activitate revoluționară și ani
versarea zilei dumneavoastră de naștere — vă rugăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți urarea, izvorită din adincul 
inimilor noastre, de mulți ani fericiți, putere de muncă, noi și 
strălucite izbinzi in conducerea destinelor națiunii noastre socia
liste. Odată cu angajamentul solemn de a înfăptui neabătut sar
cinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-Iea și ale 
Conferinței Naționale, de a îndeplini exemplar ordinele patriei și 
partidului, ale dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, astfel 
incit armata să fie pregătită, in orice moment, ca, impreună cu 
întregul popor, să apere cuceririle revoluționare ale națiunii, liber- * 
tatea și independența Republicii Socialiste România".

• 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 : CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20.
• Năpasta: LIRA (317171) — 15,30;
18; 20.
• Actorul și sălbaticii ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.
• Haiducul năzdrăvan — 9,18; 11;
12,45; 14,15; 16, Mofturi 1900 — 17,45;
19,45 : DOINA (16 35 38).
• 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 : SCALA (11 03 72) —
9,15; 11,43; 15,15; 17,45; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
16; 20,15.
• Rug și flacără — 9; Transportul — 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 ; TIMPURI 
NOI (15 61 10).

La sesiune au participat tovară
șii Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-colonel 
Constantin Olteanu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul

Academia de Științe Medicale

„înaltul umanism față de oamenii muncii 

— permanent indemn de a participa activ 
la creșterea calității vieții"

în telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

„Aducem omagiul nostru plin de respect și fierbinte recunoș
tință dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, care, intr-o jumătate de secol de neobosită activitate 
revoluționară și in 18 ani de conducere neîntreruptă a destinelor țării, 
întruchipați chezășia îndeplinirii integrale a mărețului program al 
partidului, de construire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

Strins uniți in jurul partidului, alături de întregul nostru popor, 
cei ce activăm pe tărimul cercetării medicale și farmaceutice vă 

> asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom continua cu perseverență și fermitate munca noastră in pla
nul sănătății oamenilor, că vom intări răspunderea și exigența 
cercetării și practicii medicale, că vom intensifica valorificarea 
superioară a cercetărilor de pină acum, contribuind astfel la în
făptuirea dezideratului fundamental al acestui cincinal, realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții poporului nostru.

întreaga activitate de cercetare medicală, desfășurată sub în
drumarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, condus 
cu strălucire și inaltă competență de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, se va intensifica și aprofunda, apropiin- 
du-se și mai mult de comandamentele majore ale ocrotirii sănătă
ții — prevenirea Îmbolnăvirilor, scăderea morbidității, ereșterea 
perioadei active și a potențialului de sănătate ale populației.

Ingădui(l-ne a vă ura din toată inima, la împlinirea unei jumă
tăți de secol de neobosită activitate revoluționară și. cu prilejul 
apropiatei aniversări a zilei de naștere, să trăiți ani mulți, sănă
toși și luminoși, in deplină putere de muncă, pentru a obține noi 
și mari realizări in opera de făurire a socialismului și comunis
mului pe pămintul strămoșesc al patriei noastre, pentru edifica
rea unei lumi a păcii, fără arme și fără războaie".

„18 ani de cercetare științifică 
medicală" a fost tema sesiunii ști
ințifice care a avut loc, vineri, la 
Academia de Științe Medicale. Au 
participat cercetători, medici, far
maciști, chimiști, biologi, fizicieni, 
directori de institute de cercetare 
medico-farmaceutice, șefi de cli
nici, cadre de conducere din Mi
nisterul Sănătății, reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

Analizînd cele mai importante 
succese din ultimii 18 ani și sarci
nile de viitor, vorbitorii au subli
niat că înfăptuirile și perspecti
vele cercetării științifice medicale 
românești reprezintă un rezultat 
nemijlocit al preocupării intense a 

doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință, conducăto
rul activității de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic din 
țara noastră, subliniindu-se impor
tanța indicațiilor primite pentru 
realizarea cercetării economice in- 
terdisciplinare și, în mod deosebit, 
a celei de profil tehnologic.

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
Forțelor armate, o telegramă, in 
care se spune : 

apărării naționale, membri ai con
siliului de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, cercetători 
științifici în domeniul teoriei și 
doctrinei militare, generali și, ofi
țeri superiori din garnizoana Bucu
rești.

blicii Socialiste România, de către 
participanții la sesiunea științifică 
de la Academia de Științe Medi
cale se spune : 

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea științei șl tehnolo
giei ca bază a progresului socie
tății românești, a grijii față de om 
ce înnobilează permanent gîndirea 
și acțiunea conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru.

Participanții la sesiune au relie
fat contribuția deosebită la orien
tarea și desfășurarea activității de 
cercetare științifică medicală a in
dicațiilor și îndrumărilor date de 
tovarășa academician doctor ingi
ner rElena Ceaușescu, om de știință 
și personalitate de prestigiu inter
național, președintele Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehno
logie.

încheierea vizitei oficiale in țara noastră 
a ministrului afacerilor externe 

al Republicii Turcia
Vineri s-a încheiat vizita oficială 

in țăra noastră a ministrului de ex
terne al Republicii Turcia, Uter 
Turkmen.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe mi
nistrul de externe turc. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de me
saje de prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren, 
președintele Republicii Turcia.

în cadrul convorbirilor oficiale au 
fost examinate stadiul și perspecti
vele de dezvoltare a relațiilor româ- 
no-turce și s-a realizat un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
majore ale vieții internaționale ac
tuale. Miniștrii de externe ai ce
lor două țări au evidențiat sem
nificația deosebită a hotăririlor și 
înțelegerilor convenite la nivel înalt 
cu prilejul convorbirilor de la Bucu
rești, din aprilie 1982, între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Turcia. Kenan 
Evren, pentru amplificarea și adîn- 
cirea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii de activitate. Ei au reafir
mat dorința celor două țări de a in
tensifica transpunerea în fapt a celor 
convenite la cel mai înalt nivel in 
vederea diversificării în continuare 
a colaborării și cooperării româno- 
turce pe multiple planuri, în spiritul 
Declarației comune semnate la 8 a- 
prilie 1982, precum și al celorlalte 
documente convenite la nivel înalt. 
Acordînd o atenție specială proble
maticii economice, cele două părți 
au subliniat importanța concretizării 
obiectivelor stabilite la cea de-a 
IX-a sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-turce din luna 
noiembrie 1982 pentru extinderea 
conlucrării în domenii de interes 
reciproc. în cadrul schimbului de 
vederi cu privire la situația interna
țională, s-a subliniat necesitatea de 
a se acționa cu toată hotărîrea pen
tru a se înlătura pericolul creșterii 
încordării internaționale, pentru pre- 
întîmpinarea războiului nuclear, a 
războiului în general, în acest scop 
impunindu-se adoptarea de măsuri 
eficace și responsabile în vederea 
opririi cursei înarmărilor, trecerii la 
măsuri de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, care 
constituie problema fundamentală a 
epocii actuale. Totodată, s-a subliniat 
că unul dintre Imperativele majore 
ale vieții internaționale îl reprezintă 
reglementarea conflictelor militare 
dintre state, trecerea la soluționarea 
litigiilor, indiferent de natura și ca
racterul lor, numai pe calea tratati
velor, prin mijloace politice, prin 
discuții între părțile interesate, ma- 
nifestîndu-se înțelegere și receptivi
tate față de interesele legitime ale 
fiecărei părți. Cei doi miniștri de ex
terne au pvidențiat că pentru dimi
nuarea încordării, reluarea cursului 
destinderii și al colaborării este ne
cesar să fie eliminată cu desăvîrșire 
din viața internațională politica de

ȘEDINȚA DE BILANȚ A ACTIVULUI DE BAZA 
DIN PROCURATURA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

în zilele de 20 și 21 ianuarie a avut 
loc ședința de bilanț al activității 
desfășurate de organele procuraturii 
în cursul anului 1982.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se spune :

Bilanțul activității desfășurate în 
anul 1982 a constituit prilejul dezba
terii, cu răspundere și exigență par
tinică, în spirit critic și autocritic, a 
activității organelor procuraturii, 
acordîndu-se o atenție deosebită sta
bilirii măsurilor necesare pentru 
eliminarea neajunsurilor și deficien
țelor, pentru perfecționarea continuă 
a muncii noastre, în scopul realizării 
unei noi calități, superioare, în toate 
sectoarele de activitate ale procu
raturii.

în cadrul bilanțului a fost expri
mată profundă gratitudine pentru 
orientările și indicațiile deosebit de 
prețioase — pe care ni le acordați 
permanent — în activitatea desfășu
rată pentru înfăptuirea sarcinilor tot 
mai complexe ce ne revin din docu
mentele Congresului al XII-Iea și ale 
Conferinței Naționale, din toate ho- 
tărîrile de partid și legile țării. De 
asemenea, au fost puternic reafir
mate hotărîrea și angajamentul 
solemn al tuturor cadrelor din procu
ratură de a acționa întocmai în spi- 

.ritul acestor orientări și indicații, al 
înaltelor exigențe pentru întărirea 
legalității socialiste pe care le-ați 
formulat în magistralul Raport pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului.

Vă încredințăm că vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru a asigura 
apărarea cu fermitate a proprietății 
oamenilor muncii, a proprietății în
tregului popor, a muncii și vieții

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Comedie de 
modă veche — 20; (sala Atelier) ; Car
tea lui Ioviță — 15; Act venețian — 
20; (sala mică a Palatului) : Inocen
tul — 19.
• Filarmonica' „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonie susținut de Filarmonica 
„Banatul" din Timișoara. Dirijor : 
Romus Georgescu. Solistă : Martha 
Noguera (Argentina) — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Un 
tip de modă veche — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): O 
zi de odihnă — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16): Poe
zia muzicii tinere — 15; 19.
• Teatrul Mic (14 70 81),; Ca frunza 
dudului — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i Nu 
pot să dorm — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Concurs da frumusețe — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) ; Mița in sac — 19,30: (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 15; Amadeus 
— 19,30; (sala Giuleștl, 18 04 85) Auto
graful șl Serpentina — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Somnoroasa aventură — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tăna
se — 19.30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
10,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu**  (U 27 46) I 
Siciliana — 19. 

forță șl dictat, de amestec sub orice 
formă în treburile interne, de pre
siuni și sancțiuni economice și să se 
asigure respectarea neabătută a drep
tului fiecărui popor de a-și alege ca
lea dezvoltării economico-sociale pe 
care o dorește, principiile egalității 
în drepturi șl ale echității în relațiile 
dintre state. în acest scop, cele două 
părți s-au pronunțat pentru promo
varea unei politici de contacte și tra
tative de către toate statele, de na
tură să contribuie la creșterea încre
derii reciproce, la găsirea celor mai 
bune căi propice destinderii, soluțio
nării problemelor majore cu care este 
astăzi confruntată omenirea, asigură
rii păcii și colaborării între popoare. 
Referindu-se la situația din Europa, 
miniștrii de externe ai României și 
Turciei au subliniat necesitatea a- 
doptării de măsuri menite să ducă la 
întărirea încrederii și cooperării, să 
deschidă perspectivă realizării unei 
Europe unite, fără arme nucleare, o 
Europă a colaborării și înțelegerii. 
S-a relevat, în acest sens, importanta 
convenirii de măsuri vizînd înghe
țarea și reducerea bugetelor militare, 
a forțelor armate și armamentelor 
pentru edificarea securității și dez
voltarea cooperării pe continent. Cei 
doi miniștri au subliniat că, astfel, 
un pas de profundă semnificație pe 
această cale l-ar reprezenta înche
ierea, în cel mai scurt timp, în anul 
1983, a reuniunii de la Madrid, cu re
zultate pozitive privind convocarea 
conferinței consacrate dezarmării și 
încrederii în Europa și asigurarea 
continuității reuniunilor începute de 
procesul C.S.C.E. Ei au arătat că edi
ficarea securității și colaborării pe 
ansamblul continentului european 
este în mod firesc legată de crearea 
condițiilor ca în fiecare regiune să 
domnească un climat de înțelegere și 
bună-vecinătate, în acest cadru în- 
scriindu-se și transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, colaborării 
pașnice, fără arme nucleare. în acest 
context, au fost apreciate rezultatele 
reuniunilor balcanice privind colabo
rarea multilaterală dintre statele din 
zonă și s-a exprimat necesitatea con
tinuării acestor întîlniri în vederea 
definirii de noi posibilități de extin
dere a cooperării în viitor în dome
nii de interes comun pentru statele 
participante. Cei doi miniștri au 
reafirmat dorința comună a celor 
două țări de a intensifica cooperarea 
lor pe multiple planuri, relevînd, în 
acest context, importanța pe care 
cele două părți o conferă consultări
lor politice periodice și schimbului 
mutual de vizite la diferite niveluri.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Turcia, Uter Turkmen, a pă
răsit vineri seara Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Aurel 
Duma, ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Afacerilor Externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Nahit Ozgtlr, am
basadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

tuturor cetățenilor, a legilor tării, a 
cuceririlor revoluționare și indepen
denței patriei.

Vă asigurăm că vom acționa In 
mod consecvent pentru aplicarea cu 
fermitate a legilor, astfel îneît ni
meni să nu fie pedepsit pe nedrept, 
neadmițînd nici un fel de abuzuri și 
ilegalități, dar, totodată, nimeni să 
nu rămînă nepedepsit, dacă încalcă 
legile țării, normele de conviețuire, 
dacă aduce prejudicii orinduirii so
cialiste, intereselor patriei.

Puternic însuflețiți de luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, devotament și dăruire co
munistă pentru progresul neîntrerupt 
al patriei și bunăstarea poporului 
român, ne angajăm solemn să acțio
năm permanent intr-un profund și 
autentic spirit partinic, revoluționar, 
să nu precupețim nici un efort, să 
ne consacrăm întreaga energie și ca
pacitate de muncă slujirii cu abne
gație a cauzei partidului și poporului 
nostru, adueîndu-ne astfel contribu
ția la întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii.

Asemenea întregului popor, toți 
procurorii întîmpină cu cele mai 
alese sentimente de' dragoste, cu 
profundă bucurie și emoție împli
nirea a 50 de ani de activitate' 
revoluționată și aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere — săr
bătoare atît de scumpă națiunii 
noastre. Dînd expresie acestor vi
brante sentimente de dragoste și 
recunoștință profundă, vă dorim din 
adincul inimii, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, res
pectuoase urări de ani mulți și feri
ciți, viață îndelungată, multă sănă
tate și putere de muncă în fruntea 
partidului și statului nostru, pentru 
gloria și măreția României socialiste, 
spre binele și fericirea poporului 
român.

• Ansamblul „Rapsodia română**  
(13 13 00) : Zi-le de-alea de-ale noas
tre — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 54) : 
Pinocchio — 17.
• Circul București (110120) : Mup
pets ...la circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 7 2 59) : Agachi Flutur — 19,30.

cinema

Cronica zilei
Ambasadorul Franței In țara noas

tră, Marcel Beaux, a transmis, vineri, 
Bibliotecii A.D.I.R.I. o donație repre- 
zentînd o colecție de documente rare 
ale diplomației franceze din perioada 
secolului al XIX-lea și începutul 
secolului XX. Grigore Geamânu. 
vicepreședinte al A.D.I.R.I., și Ni
colae Fotino, directorul A.D.I.R.I., 
mulțumind, au relevat că această 
donație reprezintă o nouă dovadă, a 
tradiționalelor relații de prietenie 
existente intre România și Franța.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 22 

Ianuarie, ora 20 — 25 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi în general fru
moasă, dar rece noaptea și diminea
ța la începutul intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații sla
be, izolate. Vînt moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, izolat mai coborî- 
te, iar maximele vor oscila între minus 
3 și plus 7 grade. Ceață slabă diminea
ța și seara. In București : Vreme în ge
neral frumoasă, dar cu temperaturi mai 
scăzute noaptea și dimineața la începutul 
intervalului. Cerul va fi schimbător. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 6 și minus 
3 grade, cele maxime vor oscila între 2 
și 4 grade. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu)

t V
PROGHÂMUL 1

11,00 Telex
11,05 Unlre-n cuget șl-n simțiri
11.30 Ecran de vacantă
12.20 Ora de muzică
13,10 Noi, In anul 2000
13.30 La sfîrșit de săptămlnă
18,35 Sâptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru înde
plinirea planului

19.20 Călătorie prin țara mea. Scorni- 
cești — istorie șl contemporanei
tate. Documentar. Producție a Stu
dioului de film TV

19.45 A patriei cinstire — versuri și mu
zică

20,00 Film serial : „Iancu Jlanu". Pre
mieră TV. Producție a Casei de 
filme Unu. Scenariul : Mihai Opriș, 
Vaslle Chlrlță, Dinu Cocea. Regia: 
Dinu Cocea. Episodul 3.

20,55 Bună seara, varietăți I
21,40 Romanțe și ctntece Îndrăgit»
22.50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL t
19,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru Înde
plinirea planului

19,20 Cîntarea României. Gala laureați- 
lor Concursului de cintece munci
torești, patriotice și revoluționare 

20,00 Capodopere în concert
21,25 Călătorie prin țara mea. Pe ma

gistrala E 20 (I)
21.45 Jaz in nocturnă
22,50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

Știri sportive
• Federația internațională de fot

bal (F.I.F.A.) și-a dat acordul de 
principiu ca meciurile turneului 
olimpie din 1984 să se desfășoare pe 
stadioanele din Pasadena (cu o ca
pacitate de 104 696 locuri), Palo Alto 
(84 892 locuri), Harvard (37 289 locuri) 
și Annapolis (30 000 locuri). Acordul 
va deveni definitiv numai după in
spectarea acestor patru terenuri de 
către tehnicienii F.I.F.A.

După cum se știe, la turneul de 
fotbal al Olimpiadei de la Los An
geles vor participa 16 echipe, repar
tizate în patru grupe preliminare. 
Finala și meciul pentru locurile 3—4 
se vor disputa pe stadionul „Rose 
Bowl" din Pasadena.
• „Turneul campionilor" la tenis 

a programat, la „Madison Square 
Garden", din New York, primele 
două partide din sferturile de finală, 
în care favoriții au obținut victorii 
scontate. Jucătorul american John 
McEnroe l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe 
Jose Luis Clerc (Argentina), iar cam
pionul argentinian Guillermo Vila» 
a dispus cu 7—5, 6—4 de Andres 
Gomez (Ecuador). în celelalte două 
partide se vor întîlni Jimmy Con
nors (S.U.A.) și Johan Kriek (S.U.A.) 
și Ivan Lendl (Cehoslovacia) cu 
Yannick Noah (Franța).

în sferturile de finală ale con
cursului de dublu s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Victor A- 
maya, Hank Pfister — Tim și Tom 
Gullikson 7—6, 7—6 ; Pavel Slozil, 
Tomas Smid — Steve Denton, Kevin 
Curren 7—6, 7—6,

• Rezultate din competițiile euro
pene intercluburi la baschet : „Cupa 
campionilor europeni" — masculin : 
Cibona Zagreb — Ț.S.K.A. Moscova 
82—99 ; Cantu — Maccabi Tel Aviv 
95—89 ; Real Madrid — B.C. Milano 
82—78 ; „Cupa campionilor europeni" 
— feminin : Slavia Praga — T.T.T. 
Riga 49—68 ; A.S. Vicenza — Spar- 
takus Budapesta 63—43 ; Agon Diis- 
seldorf — B.B.C. Koskyde (Belgia) 
108—58.
• Lotul reprezentativ de fotbal al 

țării noastre a susținut ieri la Sibiu 
o partidă de verificare în compania 
formației locale Șoimii. Selecționabi- 
lii au obținut victoria cu scorul de 
3—0 (1—0) prin golurile marcate de 
Cămătaru, Boloni și Radu II.

• Vii șl morți : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 13,30; 18.
• Combinația : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Tăunul: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.
• Anna celor o mîe de zile : STU
DIO (89 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 (36 04 66)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 11; 14,30; 18.30.
• Operațiunea Antl-„Tigru* * : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Sindromul : BUCUREȘTI (15 61 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.
• Intîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,15.
• Imperiul contraatacă : 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 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30.
• Șeriful din Tennessee : CIULEȘTI 
(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 29 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.
• Papi II on : MUNCA (21 50 97) — 16; 
19.
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INTERNAȚIONALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

ROLUL IMPORTANT AL ȚĂRILOR MICI Șl MIJLOCII 
în soluționarea problemelor complexe 

ale vieții internaționale
„Soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi impune de

mocratizarea relațiilor internaționale. în mod deosebit considerăm că 
țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate tre
buie să participe mult mai activ la soluționarea tuturor problemelor, în 
aceasta constînd adevărata democratizare a vieții internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din ideile fundamentale care 

străbate ca un fir roșu concepția 
profund originală jși novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre lumea contemporană este aceea 
că, în prezent, mai mult ca oricînd, 
soluționarea justă și durabilă a 
complexelor probleme mondiale 
impune participarea activă, nemij
locită, în condiții de deplină egali
tate, a tuturor statelor la viața in- 
ternațională. Un rol însemnat re
vine în această privință țărilor 
mici și mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, nealiniate, care consti
tuie marea majoritate a statelor 
lumii și sînt profund interesate in 
lichidarea vechii politici imperia
liste, de dominație și dictat, în pro
movarea unei politici noi, de des
tindere, independență și pace. 
La recenta Conferință Națională 
a partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evidenția din nou că 
orice stat, indiferent de mărime, 
are datoria de a-și asuma răspun
derea pentru rezolvarea probleme
lor internaționale, de a participa 
activ, cu drepturi depline, la găsi
rea soluțiilor care să corespundă 
intereselor fiecărei națiuni.

Această cerință stringentă a lu
mii contemporane
— pusă în relief 
în mod constant 
în documentele de 
partid și de stat
— care exprimă 
doar una din mul
tiplele fațete ale 
gîndirii politice 
clarvăzătoare a 
președintelui României, lși ara 
sorgintea atît în realitatea tablou
lui lumii de azi, format în marea 
majoritate de țări mici și mijlocii, 
cit și în colul pozitiv pe care aces- 
te țări sînt chemate să-l aibă în 
rezolvarea complicatelor probleme 
care frămîntă omenirea.

In abordarea problemelor legate 
de rolul în continuă creștere al 
acestor state, secretarul general al 
partidului are în vedere în primul 
rînd realitatea apariției in ultimele 
decenii a zeci de noi state — mici 
și mijlocii — care, sfărîmînd lanțu
rile robiei imperialiste, au pășit 
pe calea independenței naționale, 
politice și economice și formează 
marea majoritate a statelor de pe 
glob. înfățișarea actuală a lumii 
este, astfel, fundamental schimba
tă în raport cu ceea ce a fost în 
trecut, cind marile imperii hotărau 
în mod nestingherit asupra soartei 
întregii lumi și în mod deosebit 
asupra destinului zecilor de popoa
re care trăiau în înrobire colonială. 
Este, prin urmare, o realitate evi
dentă, după cum arăta șeful statu
lui român, că omenirea a parcurs 
un drum aspru, dar important, că 
ea nu se mai rezumă la cîteva 
centre ale puterii, că s-a depolari- 
zat și că soarta ei nu mai poate fi 
dictată în cîteva metropole ; zeci 
de popoare au trecut definitiv în 
rindul „subiectelor de drept inter
național", devenind entități „dis
tincte" pe eșichierul mondial, care 
își cer dreptul lor la viață, la depli
nă libertate și independență. Lumea 
fiind diferită, fiind mai complexă, 
fiind alcătuită din entități mai nu
meroase, este firesc să se țină sea
ma de componentele ei, așa cum 
subliniază în permanență pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Pe de altă parte, în generoasa 
gindire a secretarului general al 
partidului nostru, necesitatea creș
terii permanente a rolului țărilor 
mici și mijlocii, al țărilor în curs 
de dezvoltare, al țărilor nealiniate, 
ca parte importantă a întregii con
figurații a lumii de astăzi, izvorăște 
și din rolul activ și pozitiv pe care 
aceste state îl pot avea în soluțio
narea marilor probleme cu care se 
confruntă omenirea. însăși prac
tica a demonstrat cu puterea eloc
venței că țările mici și mijlocii,

Constantin FLITAN
ambasador, președintele 

Asociației juriștilor 
din Republica Socialistă România

țările In curs de dezvoltare, țările 
nealiniate sînt vital interesate să 
se dea rezolvări drepte și durabile 
problemelor care se ivesc în lume, 
cu luarea în considerare a intere
selor tuturor popoarelor. Prin ur
mare, nu faptul în sine de a dis
pune de forță dă înțelepciune celor 
chemați să soluționeze problemele 
ce apar în lume. Țările mici și 
mijlocii, în genețal, nu dispun 
de forță. Punînd în evidență 
aceste lucruri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat nu o dată că 
statele mici și mijlocii au, prin na
tura lor, vocația de a soluționa li
tigiile ce se ivesc in spiritul diep- 
tății și al echității, cu luarea in 
considerare a intereselor tuturor 
popoarelor. Nedispunînd de forță 
pentru a-și impune voința lor, ele 
sînt în mod obiectiv interesate să 
recurgă la drept, la morală, la res
pectarea fermă a principiilor care 
trebuie să călăuzească relațiile din
tre state și care trebuie să aibă ca 
bază de pornire respectul reciproc 
al independenței și suveranității 
naționale.

în concepția președintelui Româ
niei, creșterea rolului țărilor mici 
și mijlocii pe arena internațională 

are drept corolar 
firesc democrati
zarea vieții mon
diale, așezarea 
neabătută a rela
țiilor dintre state 
pe fundamentul 
solid al principii
lor noi, care tre
buie să guverneze 

orice raporturi interstatale. Aceas
ta înseamnă respectarea în toate 
împrejurările și in raporturile cu 
toți a principiilor independenței 
și egalității suverane a statelor, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului mutual, eliminării 
definitive in relațiile dintre state a 
forței sau a amenințării cu forța. 
Cu alte cuvinte, se poate spune că, 
odată cu creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii în lume, are loc — 
și este meritul șefului statului nos
tru de a fi descifrat această ten
dință — un proces de anunîită în
sănătoșire a atmosferei mondiale 
prin democratizarea acesteia, prin 
chemarea care se adresează fie
cărui stat de a-și îndeplini drep
turile și exercita obligațiile ce-i 
revin ca membru al comunității 
internaționale.

întreaga gindire șl activitate 
practică a secretarului general al 
partidului este străbătută de încre
derea deosebită în inepuizabilul 
rol pozitiv pe care îl pot avea ță
rile mici și mijlocii în lume, de 
contribuția lor inestimabilă la așe
zarea raporturilor dintre state pe 
temelia trainică a principiilor de 
drept internațional. La O.N.U., cit 
și în celelalte organizații interna
ționale, demersul constant și tenace 
al României este pus tocmai în 
slujba acestui scop.

în spiritul cerinței creșterii per
manente a rolului țărilor mici și 
mijlocii, a democratizării vieții in
ternaționale, se încadrează parti
ciparea activă a României la ini
țierea și elaborarea „Declarației 
referitoare la principiile dreptului 
internațional privind relațiile prie
tenești și cooperarea intre state, 
conform Cartei Națiunilor Unite", 
adoptată în 1970, la cea de-a XXV-a 
sesiune jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., la care a partici
pat și tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Importante contribuții a adus 
România Ia elaborarea și a altor 
documente internaționale majore, 
între care „Carta drepturilor și în
datoririlor economice ale statelor", 
adoptată de Adunarea Generală a 
O.N.U. în 1974.

Desigur că în soluționarea echi
tabilă a problemelor economiei 
mondiale sînt interesate toate

PENTRU PARTICIPAREA EGALĂ ÎN 
DREPTURI A TUTUROR STATELOR LA 

ACTIVITATEA POLITICĂ MONDIALĂ

Fotocronicâ ! Tovarășul Nicolae Ceausescu la inalta tribună a sesiunii 
jubiliare a O.N.U. (19 octombrie 1970)

statele, deoarece edificarea noii 
ordini economice internaționale 
ar antrena atît țările dezvol
tate, cit și cele in curs de 
dezvoltare, marile puteri, cit și ță
rile mici. Fără îndoială. însă că cel 
mai direct interesate ar fi țările 
mici și mijlocii, țările in curs de 
dezvoltare, pentru care o ordine 
economică nouă, echitabilă, are o 
importanță fundamentală in vede
rea realizării unui progres multi
lateral.

Preocuparea pentru continua creș
tere a rolului țărilor mici și mijlo
cii, pentru democratizarea vieții in
ternaționale a inspirat, totodată, cu
noscutele inițiative ale României, 
sub impulsul hotărîtor al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, cu 
privire Ia îmbunătățirea activității 
și creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața interna
țională, care au avut ca moment de 
pornire punctul special consacrat 
acestei teme, înscris de țara noas
tră pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a O.N.U. Este cunoscut 
că această Inițiativă a condus Ia 
crearea Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și la creșterea rolului 
organizației, care a devenit astăzi 
unul din organismele de bază ale 
Adunării Generale, îrț care statele 
negociază măsuri de întărire a 
O.N.U., de creștere a contribuției 
sale la soluționarea problemelor 
internaționale.

Acțiunea constantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru sporirea 
rolului statelor mici și mijlocii în 
lume, pentru democratizarea ei 
s-au aflat, de asemenea, la origi
nea inițiativei țării noastre, din 
1979, de a înscrie pe ordinea de 
zi a Adunării Generale problema 
reglementării pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state. Sînt cu
noscute și larg apreciate pe plan 
internațional apelurile pătrunse de 
un profund umanism ale președin
telui României, ori de cîte ori în- 
tr-o zonă sau alta a izbucnit un 
conflict armat, pentru angajarea 
urgentă de negocieri între țările 
implicate în vederea găsirii unei 
soluții pașnice. Aceasta cu atît' mai 
mult cu cît în condițiile actuale, 
cind un conflict Intre marile puteri

ar însemna distrugerea întregii o- 
meniri, asistăm la un șir neîntre
rupt de așa-zise „războaie, locale", 
in care sint, practic, antrenate nu
mai țări mici și mijlocii, cu toate 
consecințele dezastruoase ce decurg 
pentru ele din aceasta. Iată de ce, 
in reglementarea politică a oricăror 
diferende dintre state — așa cum 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sînt în cel mai înalt 
grad interesate în primul rînd a- 
ceste țări. Ca rezultat al inițiativei 
luate de România și al negocieri
lor laborioase desfășurate pe par
cursul ultimilor trei ani, la sesiu
nea sa din 1982 Adunarea Gene
rală a. O.N.U. a adoptat prin con
sens „Declarația asupra reglemen
tării pașnice a diferendelor inter
naționale", care enunță drepturi
le- șl obligațiile statelor decurgînd 
din necesitatea respectării princi
piului rezolvării pe cale pașnică a 
diferendelor dintre ele și face un 
ansamblu de recomandări pentru 
creșterea eficientei mecanismelor 
O.N.U. în domeniul reglementării 
pașnice.

Contribuția marcantă, activă și 
multilaterală a României, a pre
ședintelui ei, la sporirea rolului 
țărilor mici și mijlocii în viața in
ternațională, care se bucură de o 
largă și binemeritată recunoaștere 
pe toate meridianele lumii, este în
soțită, după cum bine se știe, de 
hotărirea fermă a țării noastre de 
a acționa, în spiritul și litera prin
cipiilor de drept internațional, prin 
intensificarea colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială, pentru rezolvarea în inte
resul tuturor popoarelor a proble
melor care confruntă omenirea. în
treagă această activitate este indi
solubil legată de numele și acțiu
nile secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
cărui personalitate o omagiem cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniver
sării zilei sale de naștere — care 
a avut și are un rol esențial în 
definirea și înfăptuirea întregii po
litici externe a partidului și statu
lui nostru.
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ÎNALT PRESTIGIU 1N ÎNTREAGA LUME
„O CONTRIBUȚIE DE EXCEPȚIONALA IMPORTANȚA 
LA ÎNȚELEGEREA REALITĂȚILOR CONTEMPORANE”

„In înțelegerea și aprecierea noilor realități și fenomene ale vieții 
politice internaționale, un rol de excepțională importanță revine pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care a înțeles printre primii misiunea 
ce incumbă statelor mici și mijlocii. Este un merit al președintelui 
României de a fi afirmat principiul că nu se poate vorbi de soluțio
narea complexelor probleme cu care este confruntată lumea de as
tăzi fără participarea tuturor statelor, ocționînd cu consecvență și clar
viziune pentru împlinirea lui".

GIORGIO SPITELLA
senator, membru al Consiliului Național 
al Partidului Democrat-Creștin Italian

„PROMOTOR AL EGALITĂȚII IN DREPTURI 
A TUTUROR POPOARELOR-

„Realismul șl luciditatea stau la baza poziției României in marile 
probleme ale lumii contemporane, a Inițiativelor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat șl sprijinitor neobosit al luptei popoare
lor pentru emanciparea lor națională și socială, pentru o participare 
în spiritul egalității în drepturi a fiecărei țări la viața internațională”.

SAM NUJOMA 
președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„UN TENACE Șl NEOBOSIT SUSȚINĂTOR 
AL ȚĂRILOR MICI Șl MIJLOCII"

„Președintele Ceaușescu este un tenace și neobosit susținător al 
utilității unei prezențe crescînde, tot mai ferme a statelor mici și 
mijloc'i pe arena internațională, astfel incit lumea să nu devină - 
pentru a folosi o expresie sugestivă a sa - o tablă de șah pe care 
statele să fie piese acționate după bunul plac*.

GEAN LUIGI BERTI
fost ministru in guvernul Republicii San Marino

„UN IMPERATIV FUNDAMENTAL IN VIZIUNEA 
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI"

„Vorbind despre politica externă a României, despre vasta activi
tate a președintelui ei, trebuie să remarcăm locul de cea mai mare 
însemnătate pe care-l deține in această politică și în această activi
tate Imperativul democratizării vieții internaționale. Principiul egali
tății In drepturi a statelor este, în viziunea președintelui României, 
elementul fundamental al democratizării vieții Internaționale, iar re
lațiile dintre state nu mal pot fl bazate, în epoca noastră, pe depen
dență și exploatare*.
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<Prof. dr. FUAD CHAHINE,
Universitatea libaneză

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

a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere

In diferite țări ale lumii continuă manifestările consacrate omagierii 
a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere, manifestări care reliefează interesul 
deosebit față de personalitatea politică și gindirea creatoare ale conducă
torului partidului și statului nostru, de numele căruia sînt legate toate 
marile realizări ale poporului român din perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului.

SOFIA 21 (Agerpres) — La Aca
demia de științe sociale și condu
cere socială de pe lîngă C.C. al 
P.C. Bulgar a avut loc o adunare 
în cadrul căreia ambasadorul român 
la Sofia, Petre Duminică, a subli
niat contribuția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostril, activitatea sa neobosită în 
slujba intereselor poporului român, 
a cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume, înaltul său exemplu 
de muncă și creație, de dinamism 
și pasiune revoluționară, de patriot 
înflăcărat și luptător consecvent 
pentru unitatea și solidaritatea 
mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale, a forțelor progre
siste de pretutindeni.

Au participat acad. Sava Ga- 
novski, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Asociației de 
prietenie bulgaro-română, Gan- 
cio Ganev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, rectorul Academiei de ști
ințe sociale și conducere socială, 
activiști ai Secției relații externe a 
C.C. al P.C. Bulgar, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai Comitetului pentru Cultură, 
cadre didactice și studențl ai aca
demiei.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Cercul cultural internațional .din 
Belgia și Asociația culturală Bel
gia — România au organizat. Ia 
Bruxelles, împreună cu Ambasada 
română, o sesiune academică. Is
toricul Jacques de Launay, autorul 
lucrării „Nicolae Ceaușescu — o 
luptă pentru dezarmare și pace", a 
prezentat comunicarea „Portretul 
președintelui Nicolae Ceaușescu". 
Bvocînd personalitatea șefului sta
tului român, vorbitorul a eviden
țiat inițiativele curajoase între
prinse de președintele României 
pentru dezvoltarea dialogului din
tre state, relansarea cursului spre 
destindere, realizarea dezarmării și 
consolidarea păcii. Jacques de 
Launay a dat o înaltă apreciere 
poziției adoptate de România în 
problemele dezarmării. In legătu
ră cu aceasta, vorbitorul a spus : 
„Noi sîntem printre numeroșii 
prieteni ăi României bare' apro
băm această acțiune lucidă și cu

rajoasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi urăm viață în
delungată și perseverență". In con
text, Jacques de Launay a subli
niat că „poporul român poate să 
fie mindru că are un șef de stat 
clarvăzător".

In comunicarea sa, „Ideea inde
pendenței în istoria poporului ro
mân", ambasadorul României în 
Belgia, Iulian Văcărel, a reliefat 
contribuția deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
relațiilor între state pe baza prin
cipiilor de drept internațional bipe 
cunoscute și care și-au găsit con
cretizarea în numeroasele docu
mente politice semnate în ultimii 
18 ani de România cu alte state.

Cu același prilej a avut loc 
vernisajul expoziției „Nicolae 
Ceaușescu și pacea lumii".

A fost organizată, totodată, o ex
poziție de carte românească : în ca
drul căreia un loc de frunte îl ocu
pă operele conducătorului partidu
lui și statului român.

La manifestare au luat parte 
Hugo Adriaensens, președintele 
Grupului de prietenie Belgia — 
România din Parlamentul belgian, 
reprezentanți ai autorităților bel
giene, ai Comisiei Comunității 
Europene, șefi ai unor misiuni di
plomatice, oameni de afaceri și de 
cultură, ziariști, uin numeros pu
blic.

NEW YORK 21 (Agerpres) — La 
New York a avut loc, în cadrul 
Institutului de studii în probleme
le securității Est-Vest, o manifes
tare închinată contribuției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea și promovarea ac
tivă a concepției României privind 
întărirea securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa, instaurarea 
unui sistem de angajamente ferme 
și măsuri concrete de natură să 
ducă la excluderea forței și a a- 
menințării cu forța în raporturile 
dintre state pe continent, să 
ofere tuturor statelor garanții. de
pline că se află la adăpost de 
orice agresiune, să asigure dezvol
tarea pașnică, nestingherită a fiecă
rei națiuni în conformitate cu pro
pria dorință.

Ambasadorul Teodor Marinescu, 
reprezentantul, permanent al Româ

niei la O.N.U., a prezentat pe larg 
activitatea și inițiativele României, 
atit în relațiile bilaterale, cît și pe 
plan european și în cadrul O.N.U. 
pentru aplicarea strictă și întărirea 
eficienței, în raporturile dirftre 
state, a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional, pentru 
soluționarea tuturor litigiilor și 
problemelor dintre state prin 
mijloace pașnice, prin negocieri.

Conducerea institutului, colabora
torii acestuia — cercetători din 
S.U.A. și din o serie de țări euro
pene — au evocat cu deosebită sa
tisfacție primirea de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu a participan- 
ț.llor la colocviul internațional cu 
t;ma „Viitorul procesului de la 
Helsinki", organizat in țara noastră 
sub auspiciile Asociației de drept 
internațional și relații internațio
nale și ale institutului. A fost subli
niată dorința de a continua și 
aprofunda colaborarea dintre orga
nizațiile române competente și in- 

, stitut ca o contribuție la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere a po
zițiilor în probleme de o dec. ebită 
actualitate și stringență, la 
varea dialogului de natura să „uea 
la degajarea a noi căi ale acțiunii 
politice îndreptate spre Întărirea 
securității și păcii în Europa, în 
lumea întreagă.

BERNA 21 (Agerpres) — La 
Berna a avut loc o ceremonie in 
cadrul căreia Ion Datcu, ambasa
dorul României în Elveția, a donat 
Universității din capitala elvețiană 
numeroase cărți românești. între 
lucrările donate, de un deosebit in
teres s-a bucurat o colecție dintre 
cele mai reprezentative opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, traduse în principalele 
limbi de circulație internațională. 
Mulțumind pentru donație. prof. 
Johannes Geiss, rectorul Universi
tății din Berna, a evidențiat presti
giul României în lume, aprecierile 
de care se bucură acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, pentru pace, de
zarmare, o lume mai bună și mai 
dreaptă.

COLOMBO 21 (Agerpres) — In 
cadrul celei mai mari librării din 
Colombo, „Lake House", a fost or
ganizată o expoziție omagială pre- 
zentind volume din operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, inclusiv 
volumul publicat în Sri Lanka 
„Ceaușescu și România — prezent și 
perspective". Sînt înfățișate, tot
odată, imagini din activitatea pre
ședintelui României și aspecte ale 
dezvoltării multilaterale a țării.

Convorbiri economice 
româno-vest-germane 
BONN 21 (Agerpres). — Ministrul 

comerțului exterior și al cooperării 
economice internaționale, Vasile 
Pungan, aflat la Bonn, s-a întîlnit cu 
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar 
și ministru de externe al R.F.G. Au 
fost discutate probleme actuale ale re
lațiilor politice bilaterale, aspecte ale 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice dintre cele două țări și s-a 
efectuat un schimb de. păreri asupra 
situației internaționale. S-a exprimat 
dorința ambelor părți de a face to
tul pentru dezvoltarea în continuare 
a colaborării româno—vest-germane 
pe multiple planuri.

Ministrul român a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu Juergen 
Warnke, ministrul federal al colabo
rării economice, cu care a abordat 
unele posibilități de extindere a coo
perării economice și industriale, in 
special pe terțe piețe.

Situația tineretului in lume 
in anii '80

Un raport al secretarului 
general al O.N.U.

La sediul O.N.U. a fost pus în 
circulație raportul secretarului ge
neral al Națiunilor Unite asupra si
tuației tineretului în lume în anii 
’80. In raport se subliniază că adîn- 
cirea în continuare a crizei social- 
economice, care caracterizează viața 
țărilor capitaliste în anii ’80, se re
flectă extrem de nefavorabil asupra 
situației tineretului.

„Șomajul prelungit generează pro
bleme sociale grave în rindul tine
retului — se arată în raport. El pare 
a fl un factor — dacă nu chiar uni
cul — al accentuării tendinței care 
se manifestă în rindul tinerilor din 
multe țări de folosire a drogurilor, 
alcoolism, depresiune și delincventă"^ 

Pe de altă parte, raportul esti
mează că în țările socialiste se înre
gistrează o descreștere a criminalită
ții în mare parte datorită condițiilor 
sociale ameliorate.

Comunicat privind ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Intre 18 și 20 ianuarie 1983 a avut 
loc la Moscova ședința a 105-a a Co
mitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. La ședin
ță au participat reprezentanții țări- 
rilor în Comitetul Executiv. Delega
ția română a fost condusă de tovară
șul loan Totu, viceprim-ministru al 
guvernului.

Comitetul Executiv a examinat sta
diul îndeplinirii hotărîrilor adoptate 
anterior privind dezvoltarea colabo
rării în sfera producției materiale, 
precum și a convențiilor încheiate 
în. acest domeniu. Au fost, examinate, 
în .special, problemele cooperării în 
producția de mașini și utilaje de 
mare produAivitate, de tehnică elec
tronică, ale creării în comun de teh
nologii avansate și de materiale noi. 
Țările membre ale C.A.E.R. au con
venit să accelereze realizarea acțiu
nilor în domeniul respectiv, în cadrul 
cărora să se asigure livrări reciproce 
de tehnică modernă.

A fost examinat stadiul realizării 
programului special de colaborare, pe 
termen lung în domeniul Energiei, 
combustibililor și materiilor prime. 
S-au adoptat noi hotărîri îndreptate 
spre unirea eforturilor în scopul sa
tisfacerii mai depline a necesarului 
țărilor membre ale C.A.E.R. de com
bustibili și materii prime.

Au fost adoptate măsuri pentru 
perfecționarea în continuare a func
ționării în paralel a sistemelor ener
getice interconectate ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în legătură cu îm
plinirea a 20 de ani de activitate a 
organizației economice internaționale 
„Direcția Centrală de Dispecerat a 
Sistemelor Energetice Interconectate 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.", care 
și-a adus o contribuție importantă la 
colaborarea multilaterală în dome
niul electroenergeticii, Comitetul 
Executiv a transmis felicitări consi
liului de conducere și colectivului in
ternațional de specialiști ai acesteia.

La ședința Comitetului Executiv 
s-a relevat că, realizînd programul 
special de colaborare pe termen

lung în domeniul transporturilor’, ță
rile membre ale C.A.E.R. au înfăp
tuit lucrări importante privind re
construirea tehnică a tuturor genuri
lor de transporturi, introducerea de 
procese tehnologice moderne. Au 
continuat să se dezvolte legăturile de 
transport Interstatale.

Avind în vedere creșterea în con
tinuare a volumului de transporturi 
reciproce. Comitetul Executiv a sub
liniat că una dintre cele mai impor
tante sarcini ale colaborării o con
stituie intensificarea în continuare a 
bazei tehnico-materiale a transportu
rilor, în condițiile introducerii celor 
mai noi realizări ale progresului, teh- 
nico-științific. S-a considerat opor
tun să se’ înfăptuiască acp^yîț 'ipli- 
mentare privind asigurarea iteî.itre- 
ruptâ a transporturilor reciproce șt 
de tranzit, inclusiv pe seama lărgirii 
capacităților de trafic la punctele de 
frontieră, folosirii eficiente a tuturor 
genurilor de transporturi, coordonării 
programelor de trasporturi reciproce.

Au fost examinate, de asemenea, 
considerentele privind căile de creș
tere a eficienței utilizării metalelor 
feroase și neferoase, resurselor de 
combustibili și materii prime, alte 
probleme ale colaborării economice 
reciproce și au fost adoptate hotărîri 
corespunzătoare.

Comitetul Executiv a analizat ex
periența planificării comune de că
tre țările interesate a unor domenii 
industriale și tipuri de produse, a 
stabilit să se folosească mai larg a- 
ceastă formă de colaborare în cursul 
viitoarei coordonări a planurilor eco
nomice pe anii 1986—1990.

Au fost aprobate planul de lucru al 
Comitetului Executiv pe anii 1983— 
1984, acțiunile de contacte ale 
C.A.E.R. cu organizațiile economice 
și tehnico-științifice internaționale 
în 1983, precum și bugetul consiliului 
pe anul curent.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, tovără
șească.

n?lgențiile de presa transmit: referitoare la situația din Europa^ I

1 SEMNAREA UNOR PROTOCOA- 
. LE ROMANO-SOVIETICE. O de

legație condusă de Marin Con
stantin, adjunct al ministrului

1 agriculturii și industriei alimentare, 
a purtat la Moscova convorbiri la 
Ministerul Agriculturii și Minlste-

Irul Ameliorațiilor și Gospodăririi 
Apelor In legătură cu modul în 
care s-au îndeplinit prevederile 

. protocolului de colaborare tehnico- 
știlnțifică și tehnologică în acest 
domeniu. S-au semnat protocoalele 

Ipe anul 1983, care prevăd schim
buri reciproce de tehnologie, se
mințe și utilaje agricole, precum șl 

Iîn domeniul cercetării științifice. 
Delegația a fost primită de Z. N. 
Nuriev, vicepreședinte al Consiliu-

I lui de Miniștri al U.R.S.S.

LA FRAGA a fost semnat planul 
de colaborare tehnico-științifică in 
domeniul controlului calității pro
duselor și metrologiei, pentru anul 
1983, între Inspectoratul general de 
stat pentru controlul calității pro
duselor din Republica Socialistă 
România și Oficiul pentru standar
dizare și măsurări din R.S. Ceho
slovacă.

COMUNICAT COMUN. în cursul 
convorbirilor care au avut loc în
tre Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
și Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., care a 
întreprins o vizită oficială de prie
tenie în R.D.G., au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor bi
laterale și probleme internaționale 
de interes comun, îndeosebi cele

se arată în comunicatul comun dat 
publicității la Berlin, informează 
agenția T.A.S.S.

PLENARA C.C. AL. P.C. DIN | 
SPANIA. La Madrid a ăvut loc o I 
plenară a C.C. al P.C. din Spania 
consacrată analizei situației politice 
din țară — transmite agenția Inter I 
Prâss Service. în raportul prezen- ' 
tat de secretarul general al parti
dului. Gerardo Iglesias, a fost evi- ] 
dențiată necesitatea mobilizării oa- | 
menilor muncii în lupta pentru 
ameliorarea nivelului lor de viață . 
și a condițiilor lor de muncă.

ÎN
s-au
uniuni intitulate „Forumul forțelpr 
antifasciste democrate". Participan
ta au subliniat, în intervențiile lor, 
necesitatea de a se activiza lupta 
împotriva oricăror manifestări ale 
neonazismului și reacțiunii.

BERLINUL OCCIDENTAL 
desfășurat lucrările unei re-

-I
REDACȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA ; Cad 71 Ml. București Plata Sclntell nr. 1. Tel. 11 M 10, 17 00 20. Abenamentele ae tac la etlollle paștale șl dtfuzerll din Întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul 

export-lmpert presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 8. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII M 360


