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in aceeași ambianță de cordialitate, înțelegere 

și stimă reciprocă, ieri a continuat 

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A COLONELULUI MOAMMER EL GEDDAFI

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

CONTINUAREA CONVORBIRILOR DINTRE PREȘEDINTELE
1

NICOLAE CEAUSESCU Șl COLONELUL MOAMMER EL GEDDAFI

UNIRE - UNITATE 
măreața cucerire a poporului, certitudinea 
izbinzilor de azi și de inline ale patriei

Realizarea Unirii Principatelor a constituit un 
moment crucial în istoria României. Aceasta a pus 
bazele statului național român, dezvoltării națiunii 
române și a marcat trecerea țării noastre pe calea 
progresului economico-social.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, au continuat, sîmbătă 
după-amiază, în trenul preziden
țial, în drum spre Sinaia, schimbul 
de păreri în probleme de interes 
comun. Cei doi conducători au 
abordat un larg cerc de probleme 
privind stadiul actual al relațiilor 
bilaterale, subliniind cu satisfacție 
dezvoltarea lor pe multiple planuri 
și examinind noi posibilități de a 
le extinde în continuare, în intere
sul ambelor țări și popoare.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

AT TF 
MOMENTE 

ALE 
VIZITEI 

în pagina a lll-a

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat, sîmbătă, Îm
preună cu colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
/ sbe Libiene Populare Socialiste, 
f iij, național de fizică de pe 

i'oțma Măgurele, prestigios com
plex că reunește unități de cerceta
re, învățămînt și producție.

La vizită au luat parte Vasile Pun- 
gan. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Ion Stănescu, ministru, șeful De

partamentului pentru construcții in 
străinătate.

Sosirea celor doi conducători a fost 
salutată de numeroși oameni ai mun
cii care lucrează aici cu puternice 
urale și ovații, cu sentimente de sti
mă și prețuire.

O formațiune alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice a prezentat 
onorul.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moammer El 
Geddafi au fost salutați cu deosebită 
cordialitate de prof. Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, Cornel 

Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
Marin Ivașcu, director general al In
stitutului central de fizică. Valentin 
Ceaușescu, secretar științific al insti- 
lutului, de alți membri din conduce
rea unităților Centrului național de 
fizică.

Tineri și tinere ău oferit celor doi 
conducători buchete de flori. .

Adresind distinsului oasoete un 
călduros bun venit din partea oa
menilor de știință din țara noastră, 
tovarășul Ion Ursu a subliniat faptul 
că Centrul național de fizică este crea
ția secretarului general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. o ex
presie elocventă a concepției pre
ședintelui țărij noaștre privind inte
grarea cercetării cu invățămintul și 
producția. Condițiile deosebite asi
gurate pe această platformă- garan
tează formarea unor specialiști de 
inaltă calificare, folosirea optimă a 
bazei materiale, valorificarea superi
oară a tuturor forțelor de creație 
științifică de aici.

în continuare au fost prezentate 
unitățile de invățămint, de cercetare 
și producție din componența Centru
lui național de fizică, subliniindu-se 
că acestea urmăresc atît realizarea 
procesului de integrare a cercetării 
cu invățămintul și producția, cit și o 
grupare puternică a forțelor pe 
obiective importante . ale economiei 
naționale, pe probleme de virf ale 
cercetării științifice.

înalțli oaspeți au fost invitați să 
viziteze o serie de laboratoare de 
cercetare, precum și compartimente 
de microproducție, centre proprii de 
producție.

O primă oprire a fost făcută în 
laboratoarele de electricitate, meca
nică, fizică atomică și nucleară ale 
Facultății de fizică, unde a reținut in 
mod deosebit atenția baza materială 
modernă care asigură studenților o 
pregătire corespunzătoare cerințelor 
impuse de dezvoltarea științei și teh
nicii. de necesitățile economiei noas
tre naționale.

în cadrul aceluiași complex de 
clădiri, au fost vizitate laboratoare 
ale Institutului de fizica și tehnolo
gia materialelor. Au fost prezentate 
realizări importante in producția de 
celule solare, dispozitive cu micro
unde, alte dispozitive și componente 
obținute din materiale cu proprietăți 
speciale. De asemenea, au fost pre
zentate o serie de tehnologii moderne 
de producere a feritelor, a materia
lelor și dispozitivelor piezoceramice, 
cristalelor lichide și rezonatoarelor 
de cuarț, toate acestea folosite cu 
rezultate remarcabile în diverse sec
toare ale tehnicii, asigurînd obți
nerea unor produse de inaltă teh
nicitate, economii de materii prime, 
utilizarea in condiții superioare a 
materialelor și un consum redus de 
energie.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
colonelul Moammer El Geddafi au 
fost inv.itați să cunoască activitatea 
laboratoarelor din cadrul Institutu
lui de fizica și tehnologia aparatelor 
cu radiații. Oaspetele libian s-a in
teresat în nțod deosebit de instala
țiile de placare sub vid și, in gene
ral, de tehnologiile pentru durifica1- 
rea suprafețelor unor componente 
ale echipamentelor folosite în insta
lații foarte solicitate. El a dat o 
înaltă apreciere realizărilor obținute

Unire—unitate. Rostind astăzi, la 
124 de ani de la niarele act al U- 
nirli Principatelor, aceste două cu
vinte, cu îndreptățire gindim că 
puține altele sint atit de incărcate 
de înțelesuri, atit de adine incrus
tate in inima, in conștiința poporu
lui nostru ca acestea două. Pentru 
că asemenea dreptății sociale și 
neatîrnării, unirea și unitatea na
țională au fost aspirația statornică 
a zeci și zeci de generații in tre
cerea vremii, visul-făclie care a 
dat sens inalt muncii și luptei 
âtitor înaintași, atîtor luminați căr
turari, milioanelor de oameni sim
pli pe care s-a rezemat mereu, la 
bine și la greu, țara.

Generații după generații, din 
adincuri de istorie, un întreg popor 
a ocrotit in cugetul său, ca pe un 
bun sacru, ideea Unirii și prin a- 
ceasta. au făcut-o de nebiruit în 
fața încercărilor istoriei. Era de ne
biruit ideea, totodată, deoarece era 
dreaptă, legitimă, de o parte și de 
alta a Carpaților, de o parte și de 
alta a Milcovului trăind, înfrățiți 
cu vatra străbună, fiii unuia și a- 
celutașl popor, de veche obîrșie 
daco-romană, vorbind o limbă uni
tară, avind aceleași legi și obi
ceiuri, aceleași aspirații și nevoi. 
Istoria insăși pleda pentru unirea 
dintre frați, invederînd că puterea 
noastră stă în unitatea noastră, că 
efortul comun, înmănuncherea tu
turor forțelor noastre ne-au dat 
tăria să ne păstrăm țara, ființa 
noastră de neam. întărită cu flecare 
an ce se aduna în caierul vremii, 
cu fiecare martir căzut pentru a- 
prooierea. ceasului de izbindă, mă
reața idee nu putea să nu triumfe. 
La 1859, două dintre ramurile ma
relui trunchi românesc s-au unit

Din inimă, omagiu
Alesul
Să vezi numerele istoriei și să le crezi: 
Bună ziua, numere, numeri,
Și vă cred : la 26 de lună, El a fost 
Faptul zilei cel deosebit, petrecerea 
Ei cea mai bucuroasă decit toate:
La numai două de la Unirea
Celor Două.
Cred in tine cifra zilei.
Sâ vezi numerele vremii, cifrele și să le crezi ; 
Bine-ați venit cifre, bun găsit numere,
Ale patriei sînteți, ale acestei zbuciumate, 
Eroice Țări.

Sintem aici cu toții o țarâ și un neam 
urmînd aceeași cale sub mîndru tricolor 
și drumul țării e exemplul Lui 
călăuzind o țară-n viitor.

Istoriei
Să vezi qle vremurilor numere, să le spui: 
Vă cred: La mulți ani, 1918, bărbătească cifră, 
La mulți ani: El a fost la Fapta 
poporului deosebit de încercat;
Bucurie mai întreagă și mai mare Românie 
Cum n-am petrecut vreodată împreună: 
La a doua s-a unit și-a treia: 
cifra anului.
Jeered, i
Să vezi numerele, să vezi cifrele cum lucrează: 
La Unirea Dinții, Unirea Mare —
Intr-un singur fiu, care de aceea și de-atunci 
El este-al Ei, cum și l-a zămislit 
Din cele două virste aie sale.

Ion GH3ORGHE 

Sub mîndrul tricolor
Omagiul nostru il ctitorim prin fapte 
eroi au fost și sintem azi eroi 
avem același țel și noi și El 
făuritorul erei noastre noi.

Pentru afirmarea dreptului la dezvoltare
de sine stătătoare, liberă și independentă,

tuturor națiunilora
înflăcărat și neobosit militant 

pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate. și progres ale poporului 
român, așa cum o probează activi
tatea revoluționară de cinci dece
nii, omagiată cu căldură în aceste 
zile de întreaga noastră națiune, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a im
pus in același timp in conștiința 
omenirii ca un promotor ferm al 
aspirațiilor de dezvoltare liberă și 
suverană a tuturor popoarelor 
lumii. Pe bună dreptate, con
cepția sa profund umanistă cu pri
vire la dreptul sacru, imprescripti
bil și intangibil al fiecărei națiuni 
la dezvoltare de sine stătătoare se 
bucură de cea mai largă audiență 
și apreciere pretutindeni în lume. 
Tezele elaborate de secretarul ge
neral al partidului, președintele 

X Republicii, în această privință se 
constituie într-o contribuție de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică la abordarea și explicarea 
unuia din fenomenele principale ce 
caracterizează epoca noastră : afir
marea hotărîtă a voinței popoare
lor de a fi stăpine pe propria soar
tă. de a-si făuri viața așa cum o 
doresc, de a promova pe plan in- 

, ternational o nolitică în conformi
tate cu propriile interese.

Rod al unei viziuni unitare, ma- 
terialist-dialectice asuora lumii și 
istoriei, această concentie îsi are 
sorgintea in experiența de mai bine 

. de două milenii a poporului nostru. 

spre a nu se mai despărți nicioda
tă, peste apele „piriului fără pu
tere" 'românul a întins brațele

124 DE ANI
DE LA MEMORABILUL 

ACT AL UNIRII 
PRINCIPATELOR

românului, prinzindu-se într-o mare 
horă a frăției.

Astăzi, la 124 de ani de la me
morabila înfăptuire, aducem prinos 
dă recunoștință bravei generații de 
oameni politici și cărturari care a 

care, cunoscînd . vicisitudinile asu
pririi străine, a purtat crincene bă
tălii pentru apărarea ființei pro
prii. a entității naționale, pentru 
împlinirea idealului suorem al nea- 
tirnării, văzind in aceasta princi
pala condiție a dezvoltării sale și, 
în același timp, a posibilității de

Maria GROZA 
adjunct al ministrului afacerilor 

externe

conlucrare cu celelalte popoare. In 
definirea acestui concent, secreta
rul general al partidului nostru 
pornește totodată de la analiza 
aprofundată a realităților lumii 
contemporane, care atestă că afir
marea ideii de independență, de 
dezvoltare suverană a țărilor și po
poarelor reprezintă cheia de boltă a 
yăcii și securității internaționale, 

n această concepție își găsește o 
strălucită expresie legătura strînsă. 
indisolubilă dintre patriotism și in
ternaționalism. dintre idealul elibe
rării omului de orice dominație și 
asuprire și cel al abolirii definitive 
a exploatării și asupririi pe plan 
mondial.

Dezvoltînd teoria revoluționară 
cu privire Ia dreptul inalienabil al 

condus cu înțelepciune poporul 
spre împlinirea țelului visat, care 
a știut, în hățișul relațiilor interna
ționale ale vremii, să găsească 
drumul drept spre biruință; aducem 
înalt omagiu milioanelor dp țărani 
și lucrători, care — deși rîul su
dorilor lor era' lat cit Dunărea — 
au fost .temelia'tare pe care s-a 
sprijinit: Unirea,, zăgazul puternic 
de care s-au izbit, zdrobindu-se, 
toate încercările și manevrele 
cercurilor reacționare, temătoare de 
lumina viitorului. încercările unor 
mari puteri de a zădărnici aspirații
le românilor. .

Mari și rodnice au fost urmările 
Unirii. Dar sigur una dintre cele 
mai importante a fost aceea că po
porul și-a cunoscut uriașa lui 
putere și a înțeles că nu trebuie 
să aștepte decit de la sine și prin 
sine izbinda dreptelor sale aspirații, 
că numai acele victorii care sint 
obținute prin efortul propriu, care 
încorporează strădaniile și adesea 
suferințele și jertfele Sale, durează, 
străbat veacurile. Nutrind aseme
nea convingeri, poporul român a 
putut înfăptui în enoca următoare, 
printr-o amplă Încordare de ener
gii, mărețe realizări : cucerirea in
dependenței, desăvirșirea unității 
național-statale. modernizarea sta
tului, accelerarea ritmului dezvoltă
rii social-economice a țării.

Unire—unitate. ' Sint țeluri care 
și-au aflat în Partidul Comunist 
Român cel mai consecvent promo
tor și 'apărător. Născut din însăși 
ființa poporului, aoărut pe scena 
istoriei într-o vreme cînd unitatea 
si independența națională se cereau 
întregite prin libe-tatea si drepta-
(Continuare în pag. a Vl-a)
___________ _________________ '

Ai țării sintem noi și-a noastrâ-i țara 
conștiințe largi privind în viitor 
și-un nume, CEAUȘESCU, scris cu aur 
reprezentantul unui demn popor.

Omagiul nostru-l ctitorim prin fapte 
spre împlinirea scumpei noastre glii 
și-l dăruim celui ales de țară, 
conducătorul bravei Românii.

Mircea ANDREI 
miner la întreprinderea minieră Dîlja
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fiecărui popor la dezvoltare de sine 
stătătoare, liberă și independentă, 
tovarășul Nicolae' Ceaușescu a fun
damentat cu deosebită strălucire 
teza invincibilității cauzei popoare
lor care se ridică la luptă pentru 
dobindirea și apărarea acestui 
drept. Nenumărate sint faptele care 
ilustrează marele adevăr al con
temporaneității că nu există forță 
capabilă să se opună luptei pentru 
libertate, independență și suverani
tate. să ihfringă un popor decis să 
facă orice sacrificiu pentru apăra
rea libertății sale și care se bucură 
de solidaritatea și sprijinul celor
lalte popoare. „Voința popoarelor 
nu poate fi infrîntă de nimeni" — 
aceste cuvinte subliniate de pre
ședintele României conferă o per
spectivă luminoasă luptei popoare
lor care se mai află incă sub do
minația perimatelor rinduleli co
lonialiste, a popoarelor care se ri
dică pentru cucerirea deplinei in
dependențe.

Dreptul popoarelor de a fi stă
pine pe propria soartă nu se redu
ce și nu poate fi redus însă la sim
plul act al obținerii independenței, 
ci constituie un obiectiv; complex, 
care include o multitudine de as
pecte ce se întrepătrund și inter- 
condiționează. El implică atît drep
tul fiecărei națiuni de a-și făuri
(Continuare în pag. a Vl-a)

In timpul vizitei la Centrul național de fizicâ, de pe platforma Măgurele (Continuare în pag. a III-a)
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„PE-AL NOSTRU STEAG E SCRIS UNIRE"

La 24 ianuarie 1859, multisecularul demers al românilor de a se uni intr-un 
singur stat, pe istoricul lor teritoriu, împotriva cerbiciei acelor puteri strâine ce-i voiau 
dezbina^, a cfcicerit, definitiv, o magistrală victorie : unirea sub aceeași stemă a 
principatelor Moldovei și Munteniei, incă multe evenimente și mult zbucium aveau să 
mai treacă peste Carpați pină ce unirea avea să fie întregită prin integrarea in trupul 
României moderne a tuturor teritoriilor locuite dintotdeauna de români.

Unirea ena imperios cerută de către unitatea etnică, istorică a românilor.» 
Unitatea de limbă, de simțire, de interese, unitatea de năzuințe a românilor. Unitatea 
- o legătură de nedesfăcut intre un atom și altul din structura morală a unui popor - 
constituie astăzi mai mult ca oricind, tăria, forța națiunii noastre de a înainta cu 
succes spre împdinirea înaltelor sale idealuri. Unitatea poporului in jurul Partidului 
Comunist Româri sub a cărui conducere și-a dobindit eliberarea națională și socială, 
unitatea partidului și a poporului in jurul secretarului general, al tovarășului Nicolae

Ceaușescu, este bunul cel mai de preț, chezășia împlinirii idealului secular al românilor 
de independență și suveranitate, de progres economic și social.

Multe acte istorice magistrale s-au înfăptuit, multe generații de luptători au 
militat cu înflăcărare pentru ca Rcmânia să se înfățișeze lumii liberă, unită și unitară, 
mindră și prosperă. Dar numai revoluția socialistă a inălțat România la statura 
demnității ei de azi, cu un chip înnoit, cu o structură economică și socială care-i dau 
forță și dinamism, oferind tuturor fiilor săi condiții și drepturi egale de afirmare, de 
împlinire a personalității. De la unire la unitate națională — de gind și de acțiune, 
intr-un Program înfăptuit cu perseverență in ciuda tuturor vicisitudinilor — iată pasul 
uriaș pe care l-au infăptuit revoluționarii comuniști din România, antrenind energiile 
poporului in cea mai grandioasă operă politică și socială : construcția societății 
socialiste și comuniste.

De la o zare la alta și din hotar în 
îotațj in pămintul țării au rămas 
nepieritoare mărturii ale unei isto
rii frămîntate, de dramatice și 

neîntrerupte încleștări . pentru păstrarea 
ființei naționale, pentru dăinuire și 
afirmare, pentru vistil șl pentru dreptul 
legitim la independență și unitate naționa
lă. De la picioarele podului lui Apolodor 
la zidurile davelor dacice, de la monu
mentul triumfal („Trapaeum Tralani") din 
Adam-Clisi la zidurile Sătmarului, de la 

•.Turnul Chindiei la Podul înalt, de la Po
sada la gorunul lui Horea, de la Putna 
li: Călugăreni, de la cimpia Padeșului la 
ap»a Milcovului, de la. tunurile monumen
tului din Calafat la mausoleul din cimpia 
Mârășeștilor, de la Doftana la podul Bă- 
neasa pămîntul țării este un lung și tul
burător letopiseț al luptelor atîtor și atî- 
tor generații de eroi. Sensul acestei istorii 
este unic, el străbate veacuri și milenii. 
L-am rugat să r*e  vorbească pe tema 
aceasta pe directorul Muzeului Național, 
proE. dr. Florian Georgescu :

— îndeobște, în muzeele de istorie din 
țara noastră veți găsi cite o sală ori cite 
o secțiune închinate Unirii. Metodic nu se 
poate altfel. Dar unirea și, mai cu seamă, 
unitatea românilor n-a fost doar o sec
țiune a istoriei, legată doar de cîteva mo
mente. Unirea și unitatea sînt sensul în
tregii noastre istorii,, năzbință și luptă per
petuate din veac în veac și din mileniu în 
mileniu. Nevoia apărării acestui pămînt a 
dus la închegarea primului stat dac cen
tralizat și unitar. Poporul român însuși 
s-a născut în condiții vitrege, de necurmată 
luptă pentru apărarea teritoriului moște
nit. Apărarea acestui pămînt a jmpus apoi 
constituirea primelor formații statale, unite 
mai tîrziu in altele mai mari și mai pu
ternice, în măsură să reziste extraordina
rului aflux al atîtor popoare migratoare 
ce-și căutau un loc în Europa. Forța aces
tei rezistențe le-a dat-o românilor con
știința unității lor de neam, de limbă și de 
istorie, faptul că poporul român se afla in
tr-un stadiu avansat de civilizație proprie 

moștenire daco-romană. Acest fapt a 
făcut ca migratorii ce-au vrut să se așeze 
aici să fie asimilați. Formarea statelor feu
dale românești a dat consistență ideii de 
unitate și rezistență în fața atîtor /vitregii. 
Secolele 14, 15, 16 au fost mari secole de 
Juptă pentru integritatea acestor state îm
potriva vecinilor hrăpăreți — în special 
otomani și tătari.

— Se pare că Europa de azi datorează 
mult acestor state românești...

— Exact. Dacă popoarele Europei au iz
butit atunci să-și clădească o civilizație, să 
înalțe castele și palate, se datorează rea
lității istorice că la Dunăre a existat un 
popor care, cu prețul liniștii și prospe
rității sale, a reușit să apere Europa de 
năvala otomană. Au existat atunci mari și 
puternici sultani otomani care n-au fost 
învinși decît de români. De exemplu, Ba- 
iazid de către Mircea. Mahomed al II-lea, 
cuceritorul orașului Constantinopol, a fost 
oprit din drumul său spre centrul Europei o 
dată de către Iancu de Hunedoara la Bel
grad, apoi de Vlad Țepeș în 1462 — Maho
med insuși a spus despre Vlad că „nu-i pot 
lua țara unui bărbat care face fapte mai 
presus de fire". Și, din nou, Mahomed a 
fost oDrit, la Războieni, de către Ștefan 
cel Mare. Lupta aceasta împotriva unui 
dușman comun a sporit conștiința unității 
și a hrănit ideea unirii, idee care a exis
tat la toți marii voievozi români- Așa s-a 
și realizat prima mare unire a românilor, 
sub Mihai, într-un stat politic unitar. Era 
apogeul unui îndelungat proces istoric, îm
plinirea unui vis sfint. Și chiar dacă sta
tul unitar român n-a dăinuit atunci, ideea 
unirii și a unității românilor a rămas me
reu vie. Au năzuit-o și au militat 
pentru ea toți marii conducători ai 
poporului, cronicarii, marii noștri uma

niști, de la Nicolae Olahus la Școala 
Ardeleană, de la Tudor la Bălcescu și 
Cuza. Și revoluția lui Tudor Vladimirescu, 
;i revoluția română de la 1848 aveau ca 
scop eliberarea socială și națională, inde
pendența, dar și unitatea românilor. Nu se 
poate vorbi de lupta pentru eliberare fără 
a aminti ideea unității naționale a po
porului român, idee pe care o găsim în 
toate documentele luptelor revoluționare 
din România. A fost un singur proces Is
toric, acela al luptei pentru independență

De la marele ideal al Unirii 
la unitatea întregului popor în jurul partidului, 

al tovarășului Nicolae Ceaușescu
și unitate națională. Primul pas, in epoca 
modernă, pentru înfăptuirea acestui ideal 
a fost Unirea principatelor, la 24 ianuarie 
1859, eveniment pe care-1 aniversăm acum. 
A fost un mare pas. Dar mai era un drum 
de străbătut. A urmat războiul de inde
pendentă la care au participat cu sacrificii 
grele români din toate teritoriile istorice 
ale țării. A venit apoi primul război mon
dial ; pentru noi el s-a numit și a fost, 
în idee și în fapt, războiul de întregire a 
neamului — adică al ideii de unitate a 
tuturor românilor.

— S-a realizat marea unire de la 1 de
cembrie 1918...

— Adică România întreagă, unitară. 
Ideea de unitate are, istoric, și un alt în
țeles. Să ne amintim că incă de la înce
puturile mișcării muncitorești revoluționa
re din România și încă de la întemeierea 
partidului revoluționar al clâsei muncitoa
re, ideea unității a fost de căpetenie, che
zășie a succesului In lupta pentru apăra
rea drepturilor acestui popor împotriva ex
ploatării, pentru eliberare socială. Partidul 
Comunist Român și-a înscris de la început 
pe steagul său de luntă unitatea clasei 
muncitoare și a poporului în înfăptuirea 
idealurilor sale de libertate națională și 
socială, de construire a societății socialiste 
și comuniste. Și dacă a învins a fost pen
tru că a știut să înfăptuiască această uni
tate polarizind în jurul său forțele națiu
nii, conștiințele cele mai înaintate. Istoria 
noastră toată, cum vedeți, stă sub marele 
semn al unității. Muzeul nostru a izbutit 
să adune, în acest sens, dovezi grăitoare. 
Mergeți și vedeți...
„Dar noi, unifi in orice vreme 
Am fost, vom fi biruitori".

Aceste versuri-stindard, reflectînd 
simțirea adincă a poporului, consti
tuie o expresie a conștiinței sale că 
numai prin unitatea de gind și de 

acțiune își dobîndește forța de a-și realiza 
înaltele țeluri. Că așa a fost și așa va fi 
întotdeauna. Iată ideea aceasta înfățișată 
simDlu și de către un Erou al Muncii So
cialiste, muncitor cu o vechime de 40 de 
ani, maistrul Gheorghe Zaharia de la în
treprinderea de vagoane din Drobeta-Tr. 
Severin. Zilele trecute, Virgil Tătaru, cores
pondentul nostru din județul Mehedinți, a 
avut cu el următoarea convorbire :

— Cum ați văzut dumneavoastră, real'- 
zată concret în viața de toate zilele, ideea 
unității 7

— Dintotdeauna poporul nostru a dove
dit, în săvîrșirea actelor sale istorice, o 
deplină unitate de voință. Așa au fost po
sibile marile evenimente pe care le-a con
semnat istoria noastră. Așa s-a realizat ac
tul de la 23 August 1944, care a deschis o 
eră nouă in viața poporului român. Noi, 
cei care am trăit din plin acei ani tumul-, 
tuoși, cînd am pornit pe drumul adîncilor 
prefaceri politice și sociale, ne amintim 
exemple nenumărate. Numai într-o deplină 
unitate am reușit să depășim greutăți și 

praguri ce păreau de netrecut. Pentru mine 
este întotdeauna emoționant să-mi amin
tesc zilele lui august 1944. La chemarea 
comuniștilor, ca un singur om, muncitorii 
din fabrici, întreaga suflare a orașului — 
bărbați, tineri, femei, copii — au opus o 
dîrză rezistență coloanelor hitleriste. în 
luptele de la marginea Severinului au că
zut mulți. Sînt eroii noștri care au apărat 
vatra străbună și care au reușit să dezar
meze coloanele fasciste. Apoi, în anii re
construcției am fost părtași la alte fapte 
de eroism, în care tot prin unitate am 
învins. Am reconstruit orașul, uzina, spo
rind mereu producția de material rulant a 
țării...

— Pe ce se bazează această forță 
umană 7

Prin revoluția socialistă — argumentea
ză interlocutorul nostru — partidul 
nostru a creat premisele deplinei 
unități sociale, o unitate intre cla

se prietene izvorînd din comunitatea 
de interese, de ideal. Așa au fost 
posibile marile noastre succese in edi
ficarea unei lumi noi. Fiecare dintre noi 
poate spune cu mîndrie că după Congre
sul al IX-lea, cînd în fruntea partidului a 
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
realizat lucruri care au schimbat cu totul 
chipul țării noastre, viața noastră. S-au ce
rut o muncă stăruitoare și o concentrare 
bine dirijată a eforturilor. Pentru asta a 
trebuit să-l avem in frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un om dîrz și înțelept 
care a elaborat în mod genial întreaga 
strategie a dezvoltării noastre. Efortul de 
a înfăptui ceea ce a conceput astfel parti
dul a cerut, iarăși, unitate. Niciodată de-a 
lungul istoriei națiunea noastră n-a făcut 
ca acum o mai strălucită dovadă a uni
tății sale în munca și lupta sa revoluțio
nară. La locul unde ne desfășurăm acti
vitatea, ca și în momentele cînd decidem 
împreună asupra viitorului, sîntem con
vinși că ceea ce ne dă tărie și putere este 
deplina unitate în aspirații, în muncă, în 
voința neclintită de a ne face patria mai 
frumoasă și mai bogată, așa cum au dori
t-o străbunii.

Ceea ce ne dă tărie este unitatea. Re
vine mereu această idee, prezentă în 
trecutul mai depărtat ori mai aproa
pe de noi, prezentă în toate și mai 

cu seamă în realitatea ce ne înconjoară, în 
substanța actualității noastre politice, eco
nomice și sociale, turnată in betonul mari
lor edificii, monumentalizată in transformă

rile care au dat chip nou țării, configurație 
socială nouă oamenilor el. Antrenată in
tr-un program grandios de edificare a unei 
societăți bazate pe egalitatea în drepturi 
pentru toți și. a unor egale posibilități de 
afirmare a personalității, pe valorificarea 
superioară a energiilor, națiunea noastră 
acționează unitar răspunzind prin exem
plare acte de muncă și creație politicii 
partidului, îndemnurilor secretarului gene
ral. Despre acest fapt ne vorbește, din 
Vrancea, de lingă apa Milcovului rămasă 

ca simbol al unirii, un constructor, dul
gherul Constantin Beșleagă de la Trustul 
de construcții-montaj Vrancea :

— Sînt un om al șantierelor, am învățat 
să construiesc case. Aici, la Focșani, unde 
albastrul cerului se sprijină de frunțile 
macaralelor și ale schelelor — așa cum ne 
place nouă, constructorilor, să spunem — 
lucrez de vreo 20 de ani. Și cum de con
structori a fost nevoie în acești ani cam 
peste tot, acolo unde șantierul era chemat 
să schimbe fața locurilor — mai Înainte 
am lucrat la Hunedoara și Galați — am 
fost și eu prezent cu tesla și ferăstrăul, 
cu munca mea. Din munca noastră, a con
structorilor, în acești ani s-au ridicat in 
orașele Vrancei, din cîte cunosc eu, peste 
33 000 de apartamente. Acurp, în Focșani, 
în orașul ce vine din istorie cu fapte alese 
îp lupta neamului nostru pentru unițate 
națională și independență,, mai bine ție 
două treimi din pcmulaț'ie î$‘ arb ldttiința 
asigurată în noile apartamente ridicate în 
anii de construcție socialistă a țării. Pe 
lingă industriile ce au prins rădăcini aici, 
și acest fapt înseamnă ceva. în acești ani 
de muncă, de șantier, de construcție am 
mai învățat însă și altceva. Traiul fiecă
ruia dintre noi, prosperitatea noastră, a ce
lor ce muncim, nu pot ti gîndite decît 
strins legate de ideea unității de gind și 
de acțiune în înfăptuirea, așa cum se cu
vine, a politicii și programului partidului 
de construcție nouă a patriei socialiste. Ca 
delegat la Conferința Națională a partidu
lui, am avut marea bucurie de a asculta 
aceste gînduri și învățăminte rostite de la 
înalta tribună a forumului comuniștilor de 
către secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. A sluji partidul 
și țara este cea mai înaltă datorie pe care 
o avem. Munca și faptele noastre Sînt că
rămizi la temelia independenței țării, a bo
găției și prosperității ei. Aici, în Vrancea, 
ca și pînă acum, noi vom fi mereu pre- 
zenți la datorie. De la înălțimea faptelor, 
a împlinirilor, gîndim viitorul și-i punem 
temelii prin faptele de azi.

într-un orășel transilvan, la Ineu, județul 
Arad, secretarul adjunct al comitetului 
orășenesc de partid, tovarășul Nagy Jozsef, 
ne spune :

—* Nu există nici o deosebire și nu face 
nimeni nici o separație, de nici un fel, 
între români și cei de alte naționalități. 
Cunosc bine realitatea asta, munca mea 
mă ajută s-o cunosc. Iată un exemplu : în 
oraș sînt zece la sută maghiari, dar între 

deputății consiliului popular orășenesc cei 
de naționalitate maghiară reprezintă doi
sprezece la sută. Locuri de muncă, școli, 
grădinițe, apartamente noi sînt, toate; deo
potrivă, pentru români, ca și pentru ma
ghiari. De aici o deplină armonie, relații 
normale de muncă și de viață, voință și 
acțiuni comune pentru progresul societății 
socialiste.

Este, iată, un alt mod de a vorbi despre 
unitatea acestui popor în jurul parti
dului său comunist. A partidului 
care, intre .altele, a rezolvat ma

gistral una dintre cele mai spinoa
se probleme : a naționalităților conlo
cuitoare. Cum 7 Prin crearea condițiilor 
politice, economice, sociale, pentru asigu
rarea unei reale egalități în drepturi, a? 
unor posibilități reale de afirmare a per
sonalității umane pentru toți fiii acestui 
pămînt, fără deosebire de naționalitate, de 
sex, de vîrstă, de categorie socială. Uni
tatea noastră are la temelie deplina drep
tate socială. Idee argumentată astfel de 
către o muncitoare de naționalitate ma
ghiară. Gabri Matilda, de la întreprinderea 
„Mondiala" din Satu Mare :

— De cîte ori se apropie sărbătoarea 
Unirii, de la 24 ianuarie, în inimă îmi ră
sună mai viu și mai puternic vibrantul 
îndemn spre frăție, exprimat de poetul

Vasile Alecsandri în versurile sale memo
rabile : „între noi să nu mai fie / Decît 
flori și armonie". Atunci, în urmă cu 124 
de ani, aceste versuri exprimau o năzuință 
fierbinte, o aspirație puternică a tuturor 
fiilor pămîntului românesc. Abia în anii 
socialismului, această aspirație a devenit o 
incontestabilă realitate, au înflorit pretu
tindeni pe meleagurile patriei culorile ar
moniei, ale frăției și unității dintre toți 
locuitorii, fără deosebire de naționalitate. 
Aceasta este una dintre cele mai mari cu
ceriri ale vremurilor luminoase pe care le 
trăim și de care, înaintașii care au înfăp
tuit actul Unirii, cu siguranță că ar fi mîn- 
dri. Această măreață cucerire a putut de
veni reală numai pentru că am avut și 
avem în frupte un partid devotat trup și 
suflet celor mulți de pe cuprinsul patriei 
noastre, ale căror energii sînt unite de co
muniști în marele șuvoi al progresului, al 
prefacerilor înnoitoare. în întreprinderea 
noastră lucrează umăr la umăr, animați 
de aceleași țeluri ale mereu mai binelui 
patriei, peste 4 300 de oameni ai muncii 
români, maghiari, germani. Frăția și uni
tatea, armonia lor în muncă și viată au 
devenit de multă vreme un dat firesc, ai
doma aerului pe care-1 respirăm. Așa se 
și explică de ce, împreună, realizăm și ra
portăm zilnic succese notabile, pe tărîmul 
calității, ca și al economisirii severe a ma
teriilor prime și materialelor, obiective pe 
care conducerea partidului, Conferința 
Națională, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-au pus cu pregnanță in fața poporului, 
de ele depinzînd hotărât ridicarea neconte
nită a bunăstării noastre.

Așa cum o picătură de apă răsfrînge 
structura întregului ocean, unitatea 
ooporului nostru poate fi recunoscu
tă și prin faptele unor colectivități 

mai mici, in care se reproduce aidoma în
tregul. Iată un eoisod interesant, transmis 
de corespondentul noștru de Ia Botoșani, 
Silvestri Ailenei :

La o recentă plenară județeană pe pro
blemele agriculturii se amintiseră succe
sele deosebite ale zootehniștilor din Bu- 
cecea. L-am căutat pe președintele coope
rativei și l-am întrebat • „Iar ați bătut re
cordul la producția de lapte 7“......Am fost
mult mai uniți decît în anii trecuți. Asta-i 
tot" — zice el. „Uniți 7“ — întrebăm. „Păi, 
ce s-ar fi întîmplat dacă, să zicem, din 
cei aproape 60 de îngrijitori, unii ar în- 
tîrzia la program, alții ar lucra o zi «pe 
față», două «pe dos» 7... Ori dacă, în ulti-

ma parte a verii trecute, n-ar fi sărit cu 
toții, ca unul, la strînsul furajelor, înainte 
ca arșița să le fi răscopt 7 Dar au sărit. 
Asta nu se cheamă unitate 7 De vederi, 
de scopuri, de interese ori cum vrei s-o 
denumești". „Gîndeam că unitatea..." To
varășul Gheorghe Alexa, Erou al Muncii 
Socialiste, ne-a întrerupt de îndată : „Știu 
ce vrei să spui. Dar cele două sau mult 
mai multe înțelesuri ale cuvintului nu se 
exclud. Se adună. Mai bine zis, cel la care 
mă refeream eu e o prelungire la ceea ce 
gindeai dumneata. Amindouă vin hăt-hăt 
de departe. De cînd s-a zis (oare cînd s-a 
zis întiia oară, nu știi 7) că unirea face 
puterea. Că „unde-s doi puterea crește...". 
Iar unde-s doi ori doi ori... puterea ca
pătă forța necuprinderii". Și interlocuto
rul simte nevoia să argumenteze : „Către 
unire și unitate au mers totdeauna gîndu- 
rile și faptele strămoșilor. Pentru Unire 
înaintașii noștri au luptat cu brațele, mulți 
s-au jertfit pentru asta. Iar noi, cei cărora 
ni s-a lăsat Unirea drept cea mai de preț 
moștenire, avem datoria e-o întărim prin 
fapte..." Pauza se încheiase, ne-am reluat 
locurile în sala plenarei. Ceva mai tîrziu, 
într-un document ce se prezenta spre adop
tare plenarei la care participam, se spu
nea : „Strins uniți in ju--' - ■ - ■ ■
secretarului său general 
Ceaușescu, ne angajăm
care s-au ridicat în ț <
l-am văzut și pe tov*

Cu bună știință 
finalul acestor r 
gînduri ale unv 
noie Tabacu, cor 

mai noi nave din flot. 
cuit oceanic, nava „Polr 
ele concentrează totul Wu-un sentiment 
cald și profund omenesc. El privește țara, 
cu tot ce are ea înălțător și emoționant, 
prin optica celui care, fiind adesea de
parte de ea, trăiește cu dorul ei. o com
pară cu altele, o simte înălțîndu-se cu me
reu noi străluciri între națiunile lumii.

— Nu spun nici o noutate — zice co
mandantul — afirmînd că puterea Româ
niei socialiste stă in noi, toți fiii ei, care 
muncim spre binele și prosperitatea patriei 
străbune. Independența națiunii noastre, 
prosperitatea poporului român sînt de necon
ceput fără unitatea în gîndire și faptă a tu
turor celor ce ne-am născut aici și trăim 
realitățile acestui pămînt. La noi, marinarii, 
prin natura muncii noastre, sentimentul de 
unitate națională este poate mai profund, 
mai concret Cînd stai acasă la tine, cind 
muncești o viață de om în același colectiv, 
te obișnuiești cu realitățile pe care le tră
iești zi de zi și, poate, mai greu le sesi
zezi întreaga valoare. Atunci cînd te afli 
la mii de mile depărtare de vatra străbu
nă, cînd ai de-a face cu oameni din dife
rite țări ale lumii, cînd ai posibilitatea să 
cunoști și viața altor popoare îți dai mai 
bine seama că pe noi, românii, ceva anu
me ne unește poate mai mult decit pe 
alții. îmi vine în minte o întâmplare pe
trecută în mijlocul oceanului, în vestul 
Africii. Nava noastră de pescuit oceanic 
„Ozana" avea o defecțiune care o împie
dica să-și continue drumul. Echipajul na
vei nu a așteptat cu brațele încrucișate să 
vină echipa de depanare. Au sărit cei pes
te 70 de marinari și pescari ca un singur 
om și au dat ajutor meseriașilor de pe 
navă. S-a lucrat fără întrerupere aproape 
30 de ore. Cînd nava se pregătea să plece 
din nou la drum am primit un semnal da 
ajutor de la o navă străină care avea o 
avarie la motorul principal. Băieții noștri 
erau epuizați. Au urcat însă și la bordul 
acelei nave și au sprijinit echipajul aflat 
în primejdie. Modul acesta de a fi al ro
mânilor îi impresionează mult pe străini. 
Careva de pe nava aceea ne-a și întrebat : 
„De ce ați făcut voi asta 7“ Unul dintre 
ai noștri i-a răspuns : „Pentru că ne iubim 
țara și ținem la renumele ei". In inimile 
noastre, numele patriei se Îngemănează cu 
numele secretarului general al partidului, 
al președintelui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Personal 
înalta valoare de sim 
dependenței țării, d 
strălucite epoci din is 
tind numele său, acolo 
tru întruchipează insăs 
e dor, cu frumusețile, 
cu prestigiul ei, cu 1’ >
ei, cu năzuințele și c 
tru viitor.

Gînduri care aduu« 
tele întregului nostru popor.

Mihai CARANFIL
și corespondenții „Scînteii*

Două imagini din cronica unității și demnității poporului român

Intre aceste două ima
gini (cunoscutul tablou al 
pictorului Th. Aman „Hora 
Unirii la Craiova" și o re
centă fotografie din Piața 
Unirii din Focșani) se cu
prind 124 de ani și un uriaș 
salt : de la unirea a două 
dintre țările românești la 
cucerirea neatîrnării, la în
tregirea neamului, la elibe
rarea socială și națională, 
la construcția revoluționară 
a socialismului. Pe scurt — 
o istorie a dobîndirii dem
nității poporului român.
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Vizita oficială de prietenie a colonelului Moammer El Geddafi
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl COLONELUL MOAMMER EL GEDDAFI 
AU SOSIT ASEARĂ LA SINAIA

Simbătă seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, impreunâ cu co
lonel Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a sosit la Si
naia.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
peronul gării oficiale, împodobită 
sărbătorește. Pe frontispiciul gării se 
aflau portretele celor doi conducă
tori încadrate de drapelele de stat 
ale României și Libiei.

La coborirea din trenul preziden
țial, președintele Nicolae Ceausescu 
și colonel Moammer El Geddafi au 
fost salutați cu multă căldură de

La Centrul național de fizică 
de pe platforma Măgurele

(Urmare din pag. I)
de specialiștii institutului în folosi
rea plasmelor în tratamentele ter
mice, in sistemele de afișare cu plaso 
mă și în obținerea unor dispozitive 
de iluminare de mare eficiență.

Un alt obiectiv înscris în cadrul 
vizitei la Centrul național de fizică 
l-au constituit laboratoarele de pro
ducere a laserilor de putere și 
compartimentul pentru producția 
industrială a laserilor. Conducătorul 
libian a înregistrat cu un interes 
deosebit realizările din domeniul 
producției de materiale active laser, 
al laserilor de putere și al folosirii 
acestora în procese industriale în 
care aceștia se dovedesc de neînlo
cuit, asigurînd performante superi
oare și creșterea duratei de viață a 
instalațiilor și echipamentelor supu
se microprelucrării.

Specialiștii au raportat secretaru
lui general al partidului că în mo
mentul de față cercetarea din dome
niul fizicii produce întreaga gamă de 
laseri necesari economiei naționale 
și medicinii.

In laboratoarele Institutului de fi

Ceremonia înmînării 
„Cheii orașului București**

La reședința rezervată conducăto
rului Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, colonel Moammer 
El Geddafi, a avut loc, simbătă di
mineața, ceremonia înmînării „Cheii 
orașului București".

La ceremonie a participat o dele
gație a Consiliului popular al mu
nicipiului București, condusă de 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului popular municipal, primarul 
general al Capitalei.

Au luat parte personalități oficiale 
libiene care îl însoțesc pe colonelul 
Moammer El Geddafi in vizita ofi
cială de prietenie pe care o între
prinde în țara noastră.

Adresîndu-se înaltului oaspete, 
primarul general al Capitalei a adus 
conducătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, în numele locuitorilor 
orașului București, un cald salut și 
un profund omagiu.

„Intîlnirile și convorbirile deose- 

Virgil Cazacu, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al județului Prahova, de alte 
persoane oficiale.

O gardă alcătuită din militari ai 
forțelor noastre armate a prezentat 
onorul.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
colonelului Moammer El Geddafi li 
s-au oferit, dună datina românească, 
piine și sare. Tineri și tinere au ofe
rit, de asemenea, frumoase buchete 
de flori.

Numeroși locuitori ai orașului Si
naia au întimoipat cu deosebită căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe conducătorul poporului libian, ex- 
primîndu-și satisfacția față de aceas

zică și inginerie nucleară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de 
apreciere pentru felul în care com
partimentul de fizica ionilor grei și 
specialiștii care lucrează în acest 
domeniu iși construiesc prin mijloa
ce proprii instalații cu performanțe 
deosebite, punind, totodată, lă punct 
o serie de tehnologii, cum sînt cele 
folosite in obținerea unor magneți 
pentru cîmpuri înalte, a filtrelor nu
cleare și a unor surse de ioni de 
mare intensitate.

La Centrul de producție a radio- 
izotopilor, oaspetele libian a fost in
format asupra faptului că acesta se 
prezintă ca una din cele mai mo
derne unități de acest gen din Eu
ropa. Aici se produce întreaga gamă 
de surse radioactive, radioizotopi și 
radiofarmaceutice de care are nevo
ie economia noastră națională sau cu 
utilizări in tratamentele medicale.

Secretarul general al partidului a 
indicat ca pină în 1935 să fie pro
duși toți radioizotopii și compușii 
marcați necesari economiei naționale 
și să se intensifice preocuparea pen
tru ca asemenea produse să meargă 
și la export.

£.' (I ,31»’ 
bit de fructuoase dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și dumneavoastră, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste — mar- 
cind amplificarea și adîncirea conti
nuă a relațiilor prietenești româno- 
libiene — deschid noi orizonturi con
lucrării rodnice dintre cele două 
țări, în interesul și sore binele po
poarelor lor, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale".

In numele cetățenilor Capitalei 
României socialiste, el l-a rugat pe 
colonel Moammer El Geddafi să 
primească cheia orașului București, 
ca simbol al înaltei stime pe care 
populația Bucureștiului o poartă 
înaltului oaspete. întregului popor 
libian, al prieteniei dintre țările și 
popoarele noastre.

Mulțumind pentru acest gest de 
înaltă apreciere, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 

tă nouă întilnire la nivel înalt me
nită să contribuie la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre popoarele român și libian.

Cei doi conducători au răspuns cu
★

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, au plecat, 
simbătă duoă-amiază, cu un tren 
special, la Sinaia.

La plecare, în gara Băneasa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi

In cadrul unei expoziții, tovară
șului Nicolae Ceaușescu și colonelu
lui Moammer El Geddafi le-au fost 
prezentate o serie de aparate și in
stalații pentru măsurători dozime- 
trice in zona centralelor nuclearo-e- 
lectrice și în unitățile care folosesc 
surse și generatoare de . radiații, a- 
paratură și instalații pentru măsu
rători de spectrometrie nucleară de 
înaltă precizie, care vor fi folosite 
începind cu primul grup nuclear de 
la Cernavodă. A fost apoi prezen
tată aparatura de medicină nucleară 
și radiobiologie, folosită în unități 
spitalicești din țara noastră. De o 
atenție deosebită s-au bucurat, de a- 
semenea, componentele și instalațiile 
realizate in cadrul programului prio
ritar de tehnica vidului, de mare ac
tualitate pentru industriile nucleară 
și aeronautică, aflate în plină dez
voltare in țara noastră.

Specialiștii prezenți au raportat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre îndeplinirea indicatorilor pe 
anul 1982, ca și despre realizările 
deosebite obținute in producerea de 
aparatură de măsură, control și au
tomatizare, despre unele tehnologii

Socialiste, colonel Moammer El 
Geddafi, a spus :

„Primirea cheii orașului București 
este o cinste deosebită nu mimai 
pentru mine, dar și pentru întregul 
popor arab libian. Vă asigur că văd 
in ea un (imbol al bunelor, relații 

Depunerea unei
Simbătă, conducătorul Marii Revo

luții de la 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste, colonel Moammer El Geddafi, 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Ion Stănescu, ministru, șeful 
Departamentului pentru const’-ucții 
în străinătate, general-colonel Vasile 
Milea, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Constantin Radu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri. 

simpatie uralelor și ovațiilor celor 
prezenți.

Coloana oficială s-a îndreptat spre 
reședința rezervată distinșilor oas
peți pe timpul șederii lor în Sinaia.

★
au fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu, Petru Enache, Nicolae 
Giosan, Constantin Olteanu, Manea 
Măneșcu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion M. Nicolae, vice- 
prim-ministru al guvernului, de mi
niștri și alte persoane oficiale.

finalizate în această perioadă și care 
urmează să facă obiectul unor pro
grame comune de cercetare și pro
ducție, coordonate de Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
din unele ramuri industriale. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se intensifice colaborarea cer
cetării de fizică și energie nucleară 
cu unitățile industriale in vederea 
satisfacerii numeroaselor solicitări 
din diferite ramuri economice din 
țara noastră.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat, de asemenea, de stadiul 
investițiilor destinate producției, în- 
vățămîntului și cercetării, cit și spa
țiilor de locuit pentru specialiștii 
care lucrează la Centrul național de 
fizică.

Mulțumind pentru indicațiile pri
mite pe parcursul vizitei, specialiștii 
din cadrul Centrului național de fi
zică l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa în 
direcția transpunerii lor în viață, se 
vor preocupa de folosirea cit mai 
rapidă și mai eficientă în practică a 
rezultatelor cercetării.

dintre cele două popoare și țări 
prietene".

în încheierea ceremoniei, colonel 
Moammer El Geddafi s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, cu dele
gația Consiliului popular municipal;

coroane de flori
Au participat oficialități libiene 

care il însoțesc pe înaltul oaspete în 
vizita sa în țara noastră, precum și 
secretarul Comitetului Popular al Bi
roului Popular al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste la Bucu
rești.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere.

In continuare a fost vizitată ro
tonda monumentului.

\ (Agerpres) Momente din timpul vizitei la Centrul național de fizică de pe platforma Măgurele
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei

ÎNSUFLEȚITOARECHEMARI LA ÎN T REC ERE
EXPLOATAREA MINIERĂ CAVNIC

către toate colectivele de muncă din unitățile de extracție 
și preparare a minereurilor

Colectivul Exploatării miniere Cavnic, 
mobilizat de istoricele hotărîri ale Congre
sului al XII-lea al partidului și însuflețit 
de prețioasele indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate în bazinele miniere ale țării, 
muncește cu hărnicie și înaltă răsoundere 
patriotică pentru creșterea necontenită a 
producției de metale neferoase. Raportăm 
că minerii Cavnicului, în frunte cu comu
niștii, și-au realizat exemplar sarcinile de 
plan pe anul 1982, dînd o producție de 
metale peste plan în valoare de 52 mi
lioane lei.

Realizările obținute au la bază reducerea 
diluției și a pierderilor de metale în aba
taje, valorificarea unui volum sporit de re
zerve din pilierii de siguranță cu conținu
turi ridicate de metale. In același timp, 
consumul de energie electrică a fost redus 
cu 4 la sută, economisindu-se peste 900 MWh 
pe întreg anul 1982. S-a acordat o atenție 
deosebită asigurării bazei materiale a acti
vității viitoare și în special pentru producția 
anului 1933. depășindu-se volumul lucrărilor 
de deschideri și pregătiri miniere cu 22,8 la 
sută și, respectiv, cu 28,3 la sută.

Puternic mobilizați de hotăririle Confe
rinței Naționale a partidului din decembrie 
1982, profund recunoscători pentru grija 
deosebită pe care o poartă partid»! și statul 
tuturor minerilor din tara noastră, oamenii 
muncii din Exploatarea minieră Cavnic, ju
dețul Maramureș, adresează t:it ror colec
tivelor de muncă din unitățile de extracție 
și preparare a minereurilor o vibrantă 
chemare la întrecere socialisiă pe an-I 1983. 
angajindv-se să realizeze următoarele 
obiective :

— Depășirea planului la producția fizică 
de metale în echivalent plumb cu 500 tone, 
prin crește-ea volumului de mine-eu extras, 
reducerea diluției și a pierderilor de mi

nereu în abataje, valorificarea intensă a pi- 
lierilor de siguranță cu conținuturi mai 
ridicate, organizarea superioară a activității 
brigăzilor din abataje.

— Depășirea planului la producția neță 
cu 6 milioane lei.

— Depășirea planului la producția-marfă 
vîndută și încasată cu 10 milioane lei.

— Depășirea planului la lucrările de des
chidere și pregătire cu 800 metri liniari.

— Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 3 la sută.

— Reducerea consumurilor specifice nor
mate de materiale, combustibil și energie, 
economisindu-se : 420 mc lemn de mină,
1 000 MWh energie electrică, 100 tone com
bustibil convențional.

— Reducerea cheltuielilor de producție 
totale planificate la 1 000 lei producție- 
marfă cu 8 lei și cu 6 lei a cheltuielilor 
materiale, obținîndu-se un beneficiu peste 
plan în valoare de 9 milioane lei.

— Extinderea muncii in acord la 74 la 
sută, cu 2 la sută mai mult decit prevederile 
planului.

— Depășirea cu 40 tone a sarcinilor pla
nificate privind recuperarea fierului vechi 
și cu 60 mc la lemnul de mină, vor fi re
condiționate peste plan piese de schimb în 
valoare de 1 milion lei.

O atenție prioritară vom acorda extinde
rii mecanizării și modernizării tehnologiilor 
de lucru în subteran, perfecționării orga
nizării și conducerii producției, folosirii in
tegrale a capacităților de producție și uti
lizării raționale a forței de muncă. In acest 
scop vom acționa pentru : sporirea viteze
lor medii de avansare cu 10 la sută la 
abataje și cu 20 la sută la lucrările de pre
gătire. față de sarcinile n’anificate ; crește
rea cu 1 la sută a indicelui de utilizare 
a fondului de timp a personalului munci
tor ț reducerea cu 3 puncte a diluției can
titative față de sarcină ; calificarea și per

fecționarea profesională a unui număr de 
800 muncitori și cadre tehniro-inginerești, 
precum și policalificarea a 40 mineri și in 
meseria de lăcătuș pentru abataje.. '

întregul colectiv va fi permanent mobi
lizat la soluționarea unor probleme tehnice 
importanta. îmbunătățirea activității . de 
transportare a producției și a materialelor, 
extinderea mecanizării lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătiri etc.

• Vom acordș o atenție deosebită îmbună
tățirii condițiilor de muncă și de viață a’e 
minerilor, aplicînd următoarele măsuri : 
creșterea gradului de securitate a muncii 
prin întreținerea în cele mai bune condiții 
a căilor de acces, a instalațiilor de aeraj, a 
mașinilor și utilajelor ; îmbunătățirea în 
continuare a calității preparatelor și a con
dițiilor de servire a mesei gratuite ce se 
acordă minerilor din subteran ; numărul 
minerilor care vor fi trimiși în stațiuni 
balneoclimaterice pentru refacerea caoaci- 
tății de muncă va fi cu 120 mai mare decît 
in anul 1982.

Se va acorda o atenție deosebită activită
ții politico-ideologice pentru ridicarea con-

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE DEVA
către toate întreprinderile din ramura energiei electrice

Din inițiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost elabo
rat — în lumina hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului — un amplu program 
privind dezvoltarea bazei energetice a ță
rii in acest deceniu și în perspectivă, pro
gram care ne-a însuflețit și ne-a mobili
zat Dlenar. Răspunzind cerințelor econo
miei naționale in contextul crizei energe
tice pe plan mondial, acest program este 
menit să asigure deplina independență 
energetică a țării noastre in actualul cinci
nal. Acestui înalt obiectiv strategic îi consa- 
crăm toate forțele noastre. Desfășurind 
larg întrecerea socialistă in anul 1982, co
lectivul de oameni ai muncii din cadrul în
treprinderii „Electrocentrale" Deva, în frun- 

tinuă a conștiinței oamenilor muncii, în 
vederea întăririi ordinii și disciplinei, gos
podăririi judicioase a mijloacelor ,tehnice și 
a resurselor materiale pe care societatea ni 
le-a pus la dispoziție, creșterii răspunderii 
față de îndeplinirea sarcinilor individuale 
și colective. în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" vom antrena întregul 
colectiv la acțiunile de creație tehnico-ști- 
ințifică, cultural-artistice și educative.

Prin realizarea acestor obiective avem 
convingerea că vom îmbogăți cu noi fapte 
de muncă frumoasele tradiții1 minerești, 
obțiriînd însemnate succese în creșterea 
producției de metale neferoase, răspunzind 
astfel însuflețitoarelor îndemnuri pe care ni 
le-a adresat nouă, minerilor, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Națională a 
partidului.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

te cu comuniștii, a obținut peste plan o pro
ducție de energie electrică de 93 milioane 
kWh pusă la dispoziția sistemului energe
tic național, asigurind alimentarea cu ener
gie electrică și termică a tuturor consuma
torilor, în condiții de siguranță deplină.

Anul 1983 pune in fața energeticienilor, a 
tuturor oamenilor muncii, sarcini de o mare 
responsabilitate. Creșterea resurselor ener
getice, extinderea și perfecționarea siste
mului energetic național, reducerea mai 
accentuată a consumurilor de combustibil 
și energie sînt azi probleme prioritare 
pentru întreaga noastră economie. Orien
tarea dată energeticîenilor, întregii noas
tre industrii, este aceea de a dez
volta baza energetică prin creșterea 
mai rapidă a producției de energie electri

că pe bază de cărbune inferior din resursele 
proprii ale țării, concomitent cu reducerea 
producției de energie electrică ne bază de 
hidrocarburi. Astfel. în anul 1935. ultimul 
an al actualului cincinal, in termocentrale
le cu funcționare pe cărbune și șisturi bi
tuminoase se vor produce 34,8 miliarde 
kWh energie electrică, față de 17,9 miliar
de kWh in anul 1930.

Conștienți de marile sarcini ce-i revin in 
al treilea an al actualului cincinal, puternic 
însuflețit de holărîrile recentei Conferințe 
Naționale a partidului, colectivul de ener- 
geticicni din cadrul întreprinderii „Electro
centrale" Deva adresează chemarea la în
trecerea socialistă pentru depășirea planu
lui pe anul 1983 către toate colectivele de 
muncă din ramura energiei electrice, cu 
următoarele obiective :

1. Depășirea planului la energia electrică 
cu 100 milioane kWh. iar producția de ener
gie termică va fi realizată intr-un pro
gram rațional, la nivelul repartițiilor, in 
deplină siguranță și continuitate prin :

— creșterea puterii medii efectiv utiliza
bile cu 30 MW ;

— reducerea timpului total de imobili
zare în reparații planificate a agregatelor 
de bază, cu 15 zile pe an ;

— reducerea numărului de opriri acci
dentale cu 10 la sută față de anul 1982 și 
eliminarea avariilor ;

— funcționarea fără avarii și îmbunătă
țirea continuă a stării tehnice a instalați
ilor prin măsuri de prevenire și efectuarea 
la timp a tuturor lucrărilor de întreținere.

2. Reducerea consumului specific de 
combustibil planificat cu 1 500 tone c.c. și 
a consumului propriu tehnologic de ener
gie electrică cu 5 milioane kWh prin :

— îmbunătățirea randamentelor de func
ționare. a cazanelor de abur și turbinelor 
cu 0,5 la sută față de realizările anului 
1982 ;

— trecerea in termoficare a 2 turbine de 
210 MW la C.T.E. Deva și a unei turbine 
de 50 MW la C.T.E. Paroșeni ;

— funcționarea cu un număr redus cu 
două pompe de circulație in perioada de 
iarnă, față de situația normală în perioada 
de vară ;

— reducerea pierderilor de apă-abur dn 
circuitul termic cu 0,5 la sută față de re
alizările anului 1932 ;

— evitarea funcționării in gol a diver
selor agregate acționate electric ;

3. Creșterea eficienței generale a activi
tății productive prin :

— creșterea productivității muncii cu 1.5 
la sută- in activitatea de reparații la agre
gatele energetice ;

— reducerea cheltuielilor prevăzute in 
buget cu 1,5 milioane lei ;

— realizarea in atelierele proprii a unor 
piese de schimb pest.e prevederile de plan, 
precum și recondiționareâ unor piese de 
schimb uzate în valoare de 1 milion lei ;

— depășirea sarcinilor de plan la recu
perarea și valorificarea materia’elor refo- 
los'bile cu 100 tone fier vechi, 2 tone cupru 
și 15 tone cărămizi refractare ;

— creșterea nivelului de pregătire teh- 
nico-profesională a personalului muncitor 
prin cuprinderea la cursurile serale a țunui 
număr de 1150 muncitori șl cadre tehnico- 
economice.

4. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață' ale personalului muncitor prin :

— dotarea cu dispozitive și mecanisme 
pentru reducerea efortului fizic ;

— reducerea noxelor prin eliminarea mai 
operativă a neetanșeităților în sistemele de 
preparare a prafului de cărbune ;

— dotarea personalului nou încadrat în 
muncă. cu dulapuri-vestiar ;

— îmbunătățirea calității meniurilor la 
cantina-restaurant a întreprinderii ;

— rezolvarea in mai bune condiții a pro
blemelor de cazare a personalului.

Asumîndu-ne aceste angajamente de pro
ducție, sintem hotărîti să facem totul pen
tru a le realiza și chiar deoăși. conștienți 
că astfel vom contribui activ la progresul 
continuu al patriei noastre.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.
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EROUL ROMÂNIEI ÎNTRU MULȚI ANI TRĂIASCĂ!"

Viziune profund umanista 
despre misiunea literaturii

Dimensiunea patriotică a 
literaturii, spiritul ei par
tinic, răspunderea fată de 
istorie, de viitor, apărarea 
limbii și formarea omului 
nou, întoarcerea către ana 
vie a izvoarelor sînt idei 
generoase ce stau perma
nent în atenția slujitorilor 
condeiului din România so
cialistă. Sînt idei care defi
nesc umanismul nou. revo
luționar al unei culturi fă
urite pentru popor, al unei 
creații literare complexe și 
durabile, oglindă fidelă a 
uriașei dezvoltări a tării 
noastre, a formării omului 
nou. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, ne-a redat 
încrederea și siguranța că 
pămîntui și cerul nostru 
sînt ale noastre, că toate 
datinile și vțsele, lite
rele și istoriile scrise și ne
scrise de noi ne aparțin, 
ne-a făcut să înțelegem că 
libertatea de gîndire în
seamnă o majoră angajare 
patriotică și că socialismul 
este și trebuie să fie. pe 
lîngă împlinirea în patrie 
a zorilor visate de înain
tași, o potențare superioa
ră a conștiinței umane.

Ridicată, după Congresul 
al IX-lea al partidului, la 
o plenară conștiință de 
sine, la curajul și demni
tatea rostirii adevărurilor 
complexe despre această 
epocă frămîntată și pasio
nantă, adevăruri ce se dez
văluie în cadrul unor pro
cese dialectice, literatura 
română își asumă izvoarele 
proaspete ale vieții și lup
tei celor multi, îmbogățin- 
du-și astfel umanitatea pe 
care o reflectă, orizontul 
spiritual ce o călăuzește, 
cîmpul de forte ce se dez
voltă în cuprinsul ei. So
cialismul a schimbat nu 
numai natura conflictelor 
și a personajelor în raport 
cu acelea ce aparțin litera
turii interbelice, nu numai 
că a îmbogățit creația li- 
terar-artistică prin accesul 
ei liber, neîngrădit la o 
mare diversitate de moda
lități și tehnici literare, ci, 
în chip esențial, a dat de

finitiv drept de cetate unor 
medii umane existente 
decît sporadic, înainte.

îndemnul secretarului ge
neral al partidului de a 
merge la izvoare ne atrage 
de fapt atenția asupra ma
rilor mutații din structura 
societății noastre, asupra 
apariției pe scena istoriei a 
unei galerii umane proemi
nente. cu un rol și cu o 
funcție nouă, nicicînd în- 
tîlnite. Aceasta este lumea 
nouă, a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, lu
mea unor procese sufle
tești. morale și politice de

toții, scriitori și cititori, 
de cînd la cîrma țări1 
și a partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
cel care, vorbind despre 
nobila răspundere a crea
torilor de artă în formarea 
omului nou. a formulat cu 
pregnanță rolul activ, di
namic pe care conștiința 
umană îl joacă în mersul 
înainte al societății. Putem 
spune că secretarul gene
ral al partidului a redat 
omului și nobilei sale con
științe rangul unei demni
tăți specifice, inconfunda- 
bile. Noi știm că o perioa-

Dumitru Radu POPESCU
președintele Uniunii scriitorilor

o asemenea nobilă comple
xitate încît numai reflecta
rea lor în paginile cărților 
noastre ne poate garanta 
că mergem pe drumul unei 
literaturi pentru popor. 
Idealurile. împlinirile, pre
ocupările noii umanități a 
României socialiste sînt iz
voarele vii ce ne stau în 
fată, forțele care au vita- 
lizat atît concepția noastră 
despre misiunea scrisului, 
cît și literatura în an
samblul său. Cărțile născu
te din cunoașterea și înțe
legerea profundă a acestei 
societăți, a împlinirilor și 
aspirațiilor ei nu se izbesc 
de privirea oarbă a unui 
cititor neformat, căci avem 
marea satisfacție de a con
semna nașterea unui cititor 
nou. instruit, de o acută 
inteligență și sensibilitate, 
deschis tuturor operelor 
adevărate, un cititor care 
poate dialoga firesc cu 
scriitorul, cu creatorul de 
artă. Avem astfel de-a face 
cu o adevărată revoluție 
nu numai în creația lite
rară. ci și în formarea aces
tui extraordinar receptor 
de cultură ca urmare a ge
neroasei politici a partidu
lui. De această politică 
umanistă ne bucurăm cu

dă de timp, printre toate 
experiențele literare de la 
noi și din alte părți, a exis
tat și un fel de literatură 
„darwinistă", o literatură 
care punea în centrul ei în 
primul rînd obiectele, lu
crurile. mediul material și 
abia apoi omul. In această 
creație „darwinistă". cea 
mai mîndră ființă a uni
versului era situată, prin- 
tr-un exces dogmatic de 
esență sociologistă. la re
morca lucrurilor, supusă 
fatal unei determinări me
canice și unilaterale, uitin- 
du-se ori ignorindu-se că, 
determinat de mediu, omul 
este, la rîndul său. creator 
de mediu. Fiind modelat 
de lumea înconjurătoare, 
omul însuși formează și 
modelează lumea în care 
trăiește : omul este conști
ința lumii, a istoriei și geo
grafiei, a universului. Con
știința lui este o forță ac
tivă și. departe de postura 
resemnată și fatalistă în 
fata lucrurilor, ea este o 
creatoare de valori mode
latoare. capabile să influ
ențeze și să determine ac
celerarea dezvoltării, a pro
gresului.

Gîndirea profundă, dia
lectică, revoluționară, a

tovară șului Nicolae 
Ceaușescu, autorul atîtor. 
idei, teze și concepte de o 
mare noutate a redat ast
fel conștiinței înțelesul său 
adevărat de forță activă a 
progresului. De aceea, pe 
bună dreptate, secretarul 
general al partidului ac
centuează. subliniază, dez
voltă și adîncește mereu 
misiunea creației literar- 
artistice de a contribui mai 
mult la formarea omului 
nou, cu p înaltă conștiință, 
combătînd cu vigoarea sa 
caracteristică teza fatalită
ții rămînerii în urmă a 
conștiinței. Omul nou se 
formează pe sine într-un 
pețpetuu dialog cu con
știința semenilor săi, prin 
însușirea și transformarea 
în forță activă a idealuri
lor de mai bine, de drep
tate și echitate promovate 
de societatea noastră.

Marile conștiințe în fata 
cărora ne înclinăm plini de 
admirație și respect, acele 
conștiințe care duc greul 
progresului moral și spiri
tual. care oferă cu genero
zitatea dăruirii depline lu
mina propriului exemplu 
militant sînt conștiințe de
mocratice, iubitoare de 
dreptate și adevăr, întru- 
chinînd astfel aspirațiile 
cele mai înalte ale popoa
relor. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu este o astfel de 
conștiință exemplară, un 
om politic si un gînditor în 
slujba tării, a ponorului 
pentru a cărui fericire s-a 
ridicat încă din adolescență 
făcîndu-și din dreptatea
celor multi cauza • întregii 
vieți. Opera de cănătîi a 
președintelui tării noastre 
este chiar tara de azi. cu 
uzinele, 
cărțile de 
alb al păcii larg desfășu
rat peste meridianele glo
bului. Noi toți mergem azi 
spre înaltele culmi ale so

hidrocentralele, 
azi. cu steagul

cialismului și comunismu
lui. pe drumul călăuzit de 
pulsația vie a inimii, de 
gîndirea clarvăzătoare ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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Pentru al patriei renume
Cîntați cu mine rîuri, și voi, păduri, cintați 
din munții Bucovinei în veșnicii Carpați 
răsune simfonia, concertu-n do major 
pentru alesul țării, erou conducător.
Cîntați cu mine, prieteni, e țara-n sărbătoare, 
Eroului la timplă i-a nins o dalbă floare 
hai, ziceți după mine, înfiorați de dor : 
Trăiască Ceaușescu, erou conducător I
Ai lui sîntem cu toții : români, maghiari, germani 
și alte seminții ce-n sutele de ani 
veniră lingă Gelu, Menumorut și Glad, 
lingă valahi să-și facă spre fericire vad.
Ai lui sîntem cu toții, întreaga țară-i spune : 
să ne trăiți in pace spre-al țării scump renume 
și-n drumul ce-1 suim, fiți lîngă noi mereu 
și-acolo unde-i bine, și-acolo unde-i greu 
Fiți ce sînteți de-o viață : stejaru-n fălnicie 
ce-i dă pădurii freamăt și seva de tărie, 
fiți nimbul fericirii și stea polară fiți, 
cu multă sănătate, mulți ani să ne trăiți I
Uniți adine, pe viață, vom apăra Cetatea, 
comoara ce ne-ați dat-o : întreagă demnitatea, 
mîndria de-a trăi în vatra strămoșească. 
Trăiască Ceaușescu și țara românească !

George CIUDAN
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rforia Flâmînd : PORTRETUL TOVARĂȘULUI {
NICOLAE CEAUȘESCU 1

(Din expoziția ,,PARTID, POPOR — O
SINGURA VOINȚA", deschisă in sala Dalles i 
din Capitală)

Vintilă Mihăescu : VIZITA DE LUCRU
(Din expoziția „PARTID, POPOR — O SINGURA VOINȚĂ", deschisă, în sala Dalles din Capitală)

Permanent îndemn de a fi mereu aproape
de izvorul viu al muncii și vieții poporului

Condiția, oricît de orgolioasă a 
artistului contemporan, nu se poate 
defini altfel decît ca a unui om 
adine integrat printre semenii săi, 
a unui om care — cunoscînd în
deaproape tradițiile, istoria, cultu
ra, felul de viată, aspirațiile po
porului — nu poate să nu le dea, 
formă artistică, să nu le clădească 
în substanța, unică, a operei. Iar 
opera, destinată oamenilor. își află 
cu adevărat rostul în momentul în 
care răspunzind unor superioare 
exigențe de ordinul calității, reu
șește să clintească inerții,-- să mo
deleze conștiințe. Se află aici, cred, 
una din ideile fundamentale ale 
politicii noastre culturale exprima
te cu atîta clarviziune de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Am avut adese
ori cinstea de a-i prezenta, în mari 
expoziții, realizările cele mai de 
preț ale obștii noastre artistice. In 
toate întîlnirile președintelui țării 
cu reprezentanți ai uniunilor de 
creație am avut prilejul fericit de 
a-i asculta cuvintele izvorîte din 
grija pentru păstrarea inestimabilei 
noastre tradiții artistice, pentru 
dezvoltarea cu și mai multă strălu
cire a plasticii românești. De-a lun
gul acestor întrevederi care au 
marcat decisiv orientarea artelor 
noastre spre impactul cu realitățile 
politice, economice, sociale ale ță
rii, am fost impresionat de inte
resul pe care secretarul general al 
partidului l-a manifestat față de 
rezultatele activității noastre artis
tice, de hotărîrea, de luciditatea cu 
care a afirmat și susținut princi
piile unei generoase politici cul
turale.

Cît de emoționant au răsunat 
pentru toți participanții la Confe
rința Națională a Uniunii artiștilor 
plastici cuvintele de înaltă aprecie
re pe care le-a rostit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Arta plastică 

afirma președintele țării — luată 
in toată complexitatea sa, a obți
nut rezultate importante in această 
perioadă. In acest fel, artiștii plas
tici au adus o contribuție însem
nată la activitatea de formare a 
omului nou, la dezvoltarea culturii

și artei noastre naționale și, fără 
indoială, prin aceasta și la dezvol
tarea artei și culturii universale. 
Pentru realizările obținute în pe
rioada care a trecut, doresc să vă 
adresez cele mai calde felicitări și 
urarea ca in anii următori să rea
lizați opere și mai bune,' de va
loare artistică și socială și mai 
înaltă".

Succesele, marile izbînzi ale po
liticii (culturale susținute cu fermi
tate revoluționară de partidul nos
tru, de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, coincid cu 
o dezvoltare fără precedent a acti
vității artistice, căreia i s-au des-

tru a reliefa datoria creatorilor de 
a se situa mereu aproape de izvorul 
viu al vieții și muncii poporului. 
Și, trebuie să o spunem cu hotărî- 
re, multe din izbinzile artei noas
tre din ultimii ani se leagă tocmai 
de această atitudine atît de fertilă 
pe plan cultural. Conștienți de im
portanța problematicii etico-sociale 
a vremii lor, de marile răspunderi 
ce le revin în formarea omului 
nou, artiștii României socialiste a- 
duc prin operele lor un omagiu 
fierbinte glorioasei istorii a po
porului, faptelor de seamă ale îna
intașilor, marilor realizări obținute 
în anii socialismului sub condu-

Viorel MĂRGINEAN
vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici

In fața artiștilor se deschid noi și 
generoase perspective, talentul lor 
trebuie să se afirme și mai mult in 
lucrări destinate oamenilor muncii, 
poporului. Secretarul. general al 
partidului ne-a arătat cu claritate 
răspunderile ce ne revin. „Dorim — 
spunea președintele țării — ca 
unele din edificiile pe care le vom 
realiza în anii următori într-o con
cepție arhitecturală originală, să în
globeze și lucrări de pictură și 
sculptură, fresce, alte opere monu
mentale, care să le îmbogățească 
artistic, punind astfel in valoare și 
capacitatea creatoare, imaginația, 
spiritul novator al artiștilor noștri. 
Vom continua, desigur, să realizăm 
in diferite localități g!e țării noi 
monumente, atît pe teme istorice, 
cît și pe teme inspirate din mun
ca și viața poporului, din construc
ția clocotitoare a societății socia
liste".

chis largi orizonturi de inspirație 
și afirmare. Aș aminti doar faptul 
că în fiecare județ al țării avem as
tăzi filiale și cenacluri ale U.A.P., 
galerii de artă, că în fiecare din 
aceste centre pulsează o intensă 
viață spirituală. Avem un mare 
număr de artiști talentați, creatori 
specializați nu numai în domeniul 
artelor monumentale, ci în multe 
alte ramuri ale creației plastice, 
care nu-și precupețesc eforturile 
pentru a da țării o artă de calitate, 
o artă angajată.

„Eficiența artistică, politică și 
ideologică — sublinia secretarul ge
neral al partidului — nu este cu 
nimic mai puțin ' importantă decit 
eficiența economică! Desigur, fără 
o activitate economică eficientă și 
rentabilă nu putem desfășura nici 
activitatea de creație ; dar, la rîn
dul lor, creația, activitatea politico- 
cducativă au rol foarte important 
în creșterea eficienței economice, 
în ridicarea nivelului general al în
tregii noastre activități sociale".

Actul de creație artistică implică 
astăzi cunoașterea aprofundată și 
participarea activă la construirea 
noii societăți. Este un adevăr 
asupra căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit adeseori pen-

cerea partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. O demonstrează 
elocvent calitatea deosebită a unor 
mari expoziții municipale, județene 
și republicane, importanța unor ex
poziții cum au fost manifestările 
închinate aniversării unor mari 
momente din istoria patriei noas
tre : 2050 de ani de la întemeierea 
statului centralizat dac, 75 de ani 
de la răscoalele țărănești de la 1907 
și 20 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii, 60 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, expoziția închinată aspira
ției celei mai de preț a omenirii — 
Pacea.

Mari ansambluri statuare, ridica
te in ultimii 18 ani, succesele obți
nute în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" care din ini
țiativa secretarului general al parti- 

^dului a creat un larg cadru orga
nizatoric afirmării unor talente de 
pe întreg cuprinsul țării, numărul 
mare al premiilor obținute de ar- , 
tiștii noștri în cadrul acestei com
petiții, precum și în numeroase 
concursuri și festivaluri internațio
nale sînt fără îndoială mărturii 
grăitoare ale rîvnei artiștilor de a 
se afirma ca individualități adînc 
integrate colectivității din care fac 
parte.

Prieten apropiat al celor multi, 
exigent în numele înaltelor idea
luri ale societății în care trăim, cu 
năzuința fierbinte de a ridică țara 
pe noi culmi de progres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat și 
răspunderile care revin creatorilor, 
tuturor oamenilor de artă și cultu
ră în acest complex proces de edu
cație, de modelare a conștiințelor, 
lată de ce în acest moment aniver
sar, cu ecouri atît de adînci în 
conștiința întregului popor, în acest 
moment în care țara întreagă oma
giază împlinirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 50 de ani de 
activitate revoluționară și ani
versarea zilei sale de n=s 's’ 
artiștii plastici, alături de toți . 
torii de bunuri materiale, își' pi-, 
pun realizări de înaltă ținută pro
fesională care să contribuie la dez
voltarea armonioasă, morală și in
telectuală a oamenilor, adresează 
celui ce cu strălucire veghează la 
făurirea unui destin luminos patriei 
socialiste, urarea fierbinte de ani 
mulți și sănătate, pentru a condu
ce cu aceeași patriotică și respon
sabilă clarviziune drumul patriei 
spre ziua ei, mai demnă și mai 
rodnică, de mîine.

I

M-am gîndit înainte de a începe 
să aștern aceste rînduri pe hîrtie 
care anume ar fi modalitatea cea 
mai potrivită pentru a discuta 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre intelectual, atitu
dinea sa față de cei care ieri și as
tăzi au îmbogățit nu numai tezau
rul spiritual al țării noastre, dar au 
fost prezenți pe baricadele făuririi 
istoriei naționale.

Oricît de modest ar fi fost rostul 
și locul nostru, al celor care acum 
optsprezece ani începeam să nu mai 
fim tineri, totuși nu vom putea 
niciodată, cînd ne propunem să 
dezbatem această relație stabilită 
între președintele țării și intelec
tualii ei, să facem abstracție de la
tura ei umană, de căldura și spon
taneitatea apropierii, de firescul și 
emoționantul fluid sufletesc, de 
abolirea de zeci și zeci de ori a 
oricărui ritual protocolar și a ori
cărei rigidități oficiale. Am evocat 
și altă dată gesturile pline de căl
dură și de înaltă semnificație pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
le-a avut public față de creatori de 
seamă ai țării noastre, precum Tu
dor Arghezi, Dumitru Ghiață. Vic
tor Eftimiu. Zaharia Stancu. Ce 
poate fi mai emoționant pentru 
scriitorimea română decît fantul că 
la prima sa întîlnire cu intelectua
lii, pe care a avut-o la foarte scurt 
timp de cînd fusese învestit cu 
sarcina de conducere a partidului 
nostru, mai precis in mai 1965, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat in mod public o caldă si plină 
de emoție urare celui ce împlinea 
in acea lună optzeci și cinci de 
ani : Tudor Arghezi. Le-am fost 
martori mulți dintre noi și le-am 
înscris în memoria noastră afectivă 
cu o emoție ce nu-și șterge nicio
dată vibrația, deoarece momentele 
respective reprezentau exterioriza-

O impresionantă lecție de patriotism și spirit civic: 
DIALOGUL NEÎNTRERUPT CU TARA, CU OAMENII El

rea vibrației sufletești autentice, a 
trăirii afective in fața operei de 
artă sau a celor ce s-au legat de 
zămislirea ei. Omul de stat, condu
cătorul unei țări avea reacția plină 
de prospețime a celui pentru care 
arta și literatura reprezentau o per
manență spirituală și a face cunos
cută bucuria întilțiirii cu omul care 
a creat frumuseți spirituale nu cu
noștea nici o reținere. Această 
apropiere de la om la om. această 
afectuoasă adresare și plină de căl
dură apreciere, această bucurie de 
a comunica fără nici o reținere la 
care am fost martori nu numai 
o dată ne face ca, ori de cite ori 
vorbim despre atitudinea secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român față de oamenii de 
artă, să o evocăm în primul rînd.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut de fiecare dată în fața unei 
expoziții de carte sau de pictură 
asemenea momente de apropiere in 
care toți cei ce erau de fată sim
țeau că nu predomină numai inte
resul pentru ceea ce s-a făcut și 
ceea ce trebuie să se mai facă, fată 
de ceea ce s-a împlinit și trebuie 
să se imolinească de acum înainte, 
față de ceea ce am izbutit sau încă 
n-am reușit. între dorință și inten
ție, între succes și eroare. Trăirea, 
emoția, bucuria descoperirii, satis
facția întilnirii cu frumosul, cu 
ceea ce este nobil, ales și întruchi
pează lamura vieții prevalau in 
privirile și cuvintele sale. Ziarele, 

cărțile rețin, din acest dialog de 
ample dimensiuni, mesajele adre
sate conferințelor naționale ale 
uniunilor de creație, cuvîntările ți
nute cu ocazia diferitelor întîlniri 
cu scriitorii, muzicienii, artiștii 
plastici, istoricii, profesorii și cu 
multe alte prilejuri. Dar toate aces
tea sint doar o parte din mărturiile 
prețuirii și atenției pe care secre
tarul general al partidului le acor
dă creației artistice. In ele nu sînt 
cuprinse numeipasele dialoguri pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut de zeci și zeci de ori cu 
numeroși o'ameni de cultură în fata 
standurilor de cărți sau a tablouri
lor dintr-o expoziție, tocmai pentru 
că au avut acest caracter spontan, 
imediat, direct, imposibil de con
semnat de stenogramă ; nu sînt cu
prinse acele reflecții adinei, acele 
întrebări adresate celor din jur, 
acele îndemnuri de a continua o 
faptă îndrăzneață, un gînd înaripat 
materializat în pagină, pe pînză sau 
in piatră, ca și acele nedumeriri in 
fața unor căi nefertile, a unor ope
re inexpresive, care nu stîrnesc 
bucuria întilnirii cu arta adevărată 
și par a nu avea puncte de racord 
cu sensibilitatea publicului con
temporan. cu misiunea pe care cul
tura o are in concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu, și anume, 
înnobilarea și perfectionarea ființei 
umane, educarea ei in spiritul pa
triotismului și al ideilor revoluțio
nare. Dar, și într-un caz și într-al- 

tul, se realiza dialogul deschis în
tre conducător și creator, dialogul 
care se ducea în numele respectu
lui față de opera de artă și cel ce 
a creat-o, față de căutarea cinstită, 
ce nu se întruchipează irpediat și 
instantaneu intr-o reușită deplină, 
un dialog cu adevărat creator. Di
mensiunea omenească mi se pare a 
avea, din această perspectivă, o

Valeriu RÂPEANU

importanță deosebită, raportul sta
bilit conținînd nu o dată omagiul 
și cuvîntul de prețuire și altă dată 
îndemnul plin de încredere în ca
pacitatea artistului de astăzi de a 
făuri arta care să se adreseze tutu
ror. artă perenă, artă care fiind in 
cel mai adevărat înțeles al cuvin- 
tului a zilei de astăzi să depună o 
mărturie emoționantă a acestor 
zile pentru cei ce vor veni după 
noi.

Ele au reprezentat totdeauna răs- 
frîngeri pe planul ideilor, al înțe
lesurilor artei în societatea noastră 
de astăzi.

Și tot înainte de a așterne aceste 
rînduri pe hîrtie m-am gindit ciți 
din scriitorii și artiștii noștri nu 
l-am însoțit pe' secretarul general 
al partidului în acel permanent 
dialog cu țara, fie Ia fața locului. 

urmîndu-1 în fabrici, uzine, pe 
ogoare, fiindu-i în apropiere in 
momentul în care cerea o lămuri
re, dădea o indicație, asculta ce i 
se spune de muncitorul de la 
strung, de cel de pe tractor, fie în 
mari adunări cu reprezentanți ai 
oamenilor muncii de diferite cate
gorii în care se analizau stadiile de 
evoluție și problemele unor dome
nii de activitate pe plan național. 
Mulți din cei ce au participat la 
asemenea întîlniri și-au așternut 
imediat gîndurile, impresionați de 
franchețea, spiritul critic, construc
tiv, hotărirea de a nu lăsa nimic 
din ce e bun neîncurajat și nimic 
din ceea ce nu se ridică la para
metrii cerințelor societății noastre, 
ale civilizației modeme, necriticat 
cu acea intransigentă comunistă ce 
ii este specifică. Dar impresionați 
in egală măsură de omenia celui 
care, privind necontenit spre vii
tor, acționind pentru douăzeci și 
două de milioane de oameni și in 
numele lor. știe că fiecare om este 
o entitate, cu o structură morală 
proprie, că o mare comunitate uni
tă in jurul acelorași idei șl gîndurl 
se compune din individualități de 
care conducătorul tării și partidu
lui nostru s-a apropiat ca om, cu 
Înțelegerea omului, cu dragostea 
omului. Și oricit de mult ar fi scris 
cei prezenți la acest dialog la fața 
locului despre momentele Iui im
presionante. cred că nu s-a vorbit 
suficient despre reverberația sa în 

structura literaturii române din 
acești optsprezece ani.

Pentru că acest ..dialog cu țara", 
cum a fost îndeobște numit, i-a 
făcut pe scriitorii prezenți acolo, 
pe cei ce au asistat la nașterea și 
desfășurarea lui să vadă, să „ înțe
leagă ceea ce înseamnă principia
litatea, exigența, fermitatea, in
transigența și omenia comunistă, 
dorința de mai bine care nu se îm
pacă nicidecum cu soluțiile căldu
țe, cu comoditatea acceptării a ceea 
ce este vetust și anacronic, a ceea 
ce poate deveni o stavilă în calea 
progresului. ,

Să ne gîndim deci la „începutul 
literaturii noastre", din 1965. la mo
dul în care scriitorii și-au asumat 
răspunderea nu numai de a reflec
ta o realitate, de a înregistra eta
pele dezvoltării ei. ci și de a inter
veni în mersul ei. de a fi cei care, 
prin cărțile lor. determină mari 
frămintări de conștiință. îi fac pe 
oameni să mediteze asupra valorii 
și. semnificației fiecărui act și fapt 
al lor. Cum ar fi trecut literatura 
noastră de la situația ei dinainte 
de 1965, în care adesea realitatea 
nu era asumată, ci deformată, Ia 
noua el situație de a pătrunde 
adînc in structura unei realități pe 
care au privit-o din perspectiva 
imprimată in viața întregii noastre 
societăți de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Artiștii 

care l-au însoțit în drumurile sale 
de-a lungul tării i-au ascultat im
presiile spontane în fața operei de 
artă, i-au cunoscut sinceritatea, 
modul direct de a exprima ceea ce 
gîndește, ceea ce trăiește în fața a 
ceea ce este, împlinit ■ sau eșuat, a 
ceea ce îți produce bucurie sau in
satisfacție, au învățat de la el că 
adevărata, unica, marea cale 
a literaturii nu este decit aceea 
care te implică prin fiecare fibră a 
ființei tăie, te face nu numai spec
tatorul distant, ci participantul care 
se angajează, care scrutează, care 
nu se împacă nici-o clipă cu solu
ția comodă, cu răspunsul molcom, 
cu ascunderea realității, cu com
promisul.

De aceea, cînd am început să 
scriu aceste rînduri m-am gindit că 
— acum, intr-un moment de sem
nificația celui ce îl vom trăi peste 
cîteva zile — pentru scrisul româ
nesc de astăzi dimensiunea umană 
a dialogului pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut cu in
telectualitatea țării are o. însemnă
tate ce trebuie relevată. Ea e grăi
toare pentru prețuirea cu care 
omul gindului. al condeiului, al 
pensulei și al dălții a fost privit 
în acești optsprezece ani. Ea expli
că noua demnitate a omului de artă 
care a devenit acea conștiință a ce
tății. ascultat și respectat. Ea a 
contribuit în mod hotărîtor la în- 
riurirea literaturii și artei române 
pe calea care a fost marcată de ne
numărate opere de o valoare in
contestabilă, pe care trecerea anilor 
nu Ie-a diminuat, ci le pune în 
valoare necontenit.

Dimensiune umană care s-a 
transformat într-un simbol și a 
contribuit esențial la transformarea 
radicală a literaturii șl artei ro
mâne.
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ÎNALTĂ PREȚUIRE, PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CONDUCĂTORUL IUBIT AL PARTIDULUI Șl STATULUI,

PENTRU CONTRIBUȚIA SA HOTĂRlTOARELA ÎNFLORIREA MULTILATERALĂ A PATRIEI
Înflăcărat promotor al progresului științei românești

VIZITELE DE LUCRU

ALE SECRETARULUI • 
GENERAL Al PARTIDULUI,

AMPLE DESCHIDERI
.........

M VlifORliL IĂRII
I

Răspuns comunist
Nu este om in între

prinderea noastră care 
sâ nu fi aliat și să 
nu-și amintească cu- 
vintele-indemn pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
ni le-a adiesat in vara 
anului 7977 : „Să în
cercăm să facem noi 
un excavator de mare 
capacitate, să nu-l mai 
importăm. «Progresul» 
dispune de toate con
dițiile pentru aceasta. 
Acolo acționează o 
puternice organizație 
de partid, un colectiv 
harnic. Tlansmiteți a- 
cedstă sarcină comu
niștilor și ei o vor 
realiza".

Cuvintele acestea 
ne-au ambiționat, 
ne-au îmbărbătat. în
crederea arătată in 
forțele creatoare ale 
colectivului nostru, in 
potențialul lui de gin- 
dire tehnică, in capa
citatea de mobilizare a 
organizației de parlid a 
determinat o vie emu
lație in rindul oameni-, 
’.or noștri.

N-n fost deloc ușor 
la început. Pe planșe
tele proiectanților de 
la centrul de cercetare 
științifică organizat pe 
lingă întreprinderea 
noastră au apărut și u- 
•zele erori de calcul. 
Iar in munca unora — 
îndoieli. Vom reuși 
oare ? încrederea a 
revenit insă repede da-

tontă spiritului dina
mic, viu, revoluționar 
imprimat activității de 
organizațiile de partid. 
Pentru realizarea unui 
utilaj de o asemenea 
complexitate, comitetul 
de partid din întreprin
dere și consiliul oame
nilor muncii au declan
șat o vastă colaborare 
și conlucrare cu parte
nerii de la „Electro- 
putere" din Craiova, 
Întreprinderea de ma
șini electrice, Institutul 
de proiectări pentru 
automatizări, „Electro
tehnica" din București 
Și astfel, cu prilejul 
vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
6—7 septembrie 1978, 
în întreprinderea noas
tră, am fost in măsură 
să prezentăm proto
tipul. El a fost gindit 
și executat intr-un 
timp record : după un 
an de muncă fără pre
get, sarcina trasată fu
sese îndeplinită.

In timpul unei alte 
vizite efectuate de se
cretarul general al 
partidului pe șantierul 
Canalului Dunăre — 
Marea Neagră am pri
mit noi sarcini pentru 
îmbunătățirea parame
trilor tehnico-funcțio- 
nali ai excavatorului. 
An; aplicat întocmai ce 
ni s-a indicat, iar la 
următoarea vizită pe 
șantierele canalului am 
prezentat variante con
structive pentru cupe

Dar să vedem unde sint, cum și 
cine lucrează pe aceste adevărate 
uzine aflate pe șenile 1 Pentru că 
o sarcină stabilită de secretarul ge
neral al partidului intr-un anumit 
loc. pentru un anumit colectiv se 

'linge întotdeauna, cu efecte 
ătoare, in numeroase alte 

»rij in activitatea multor colec
tive.

Iată ce ne transmite din Constan
ta colegul nostru, George Mihăescu : 
Tronsonul Canalului Dunăre—Ma
rea Neagră, de la km 54 la km 64, 
a cărui execuție revine întreprin
derii de construcții hidrotehnice

„Si VĂ CLĂDIȚI O
...ȘI ȘI-AU

— De cind lucrezi în fermă ?, o întreabă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe tînăra Doina Draia.

— Numai de doi ani, dar am cîștigat foarte bine. 
Îmi place munca aici.

— Ți-ai pregătit deci o zestre bună, spune condu
cătorul partidului. Trebuie să-ți ’ găsești un flăcău la 
fel de harnic și să vă clădiți o viață frumoasă.

(Din dialogul prilejuit de vizita de lucru in comuna Biled — 
Timiș, 21 februarie 1966).

La Biled, pe urmele vizitei de 
acum 17 ani, primul om pe care îl 
întilnim este Sabin Bec, întîiul 
președinte al cooperativei agricole 
de producție, cel ce avea s-o con
ducă timp de un sfert de veac. 
„Cind am ieșit la pensie — ne spu
ne el — m-am angajat să ajut in 
continuare, după puterile mele, 
cooperativa. Și cum președintele 
de acum e nou în funcție, îi mai 
dau un sfat, ii mai destăinui din 
«secretele meseriei» de președinte'*.

— Ce vă amintiți despre vizita de 
lucru făcută aici de secretarul ge
neral al partidului in februarie 
1966 ?

— Totul. Ca și cum ar fi fost 
ieri. Tovarășul Ceaușescu ne-a dat 
atunci indicații prețioase privind 
creșterea potențialului productiv al 
pămintului, a agriculturii in gene
ral — știți cită pricepere și pasiu
ne manifestă în acest domeniu de 
bază al economiei noastre. Iar noi 
l-am asigurat că vom urma neabă
tut politica agrară a partidului, 
singura cale de înflorire a satului 
românesc, de sporire continuă a 
rodniciei ogoarelor. Priviți numai 
cum arată Biledul : case noi, ană 
la robinet, asfalt, magazine. Reți

ț

24 septembrie 1982. In timpul vizitei de lucru* la Combinatul de utilaj greu din lași

la mobilizatorul îndemn comunist
de 19 și 12 mc. Am 
reușit să construim 
pînă in prezent 11 
excavatoare electrice. 
Pe la sarcina trasată 
de secretarul general al 
partidului de a asigura 
necesarul intern cu 
asemenea excavatoare 
am ajuns, in acest an. 
să avem contractate la 
export trei bucăți cu 
termen de livrare in 
trimestrul doi.

Ne gindim și uneori 
chiar ne întrebăm a- 
cum : care ar fi fost 
astăzi stadiul lucrărilor 
Canalului Dunăre-Ma- 
rez Neagră dacă, n-ar 
fi lucrat acolo cele șase 
excavatoare electrice 
lingă care nu apucă să 
staționeze mai mult de 
2—3 minute autobascu
lantele de mare capa- 
citate 2 In rezultatele 
obținute la construcția 
marelui canal, ca de
altfel și pe alte mari 
șantiere este incorpo
rată și contribuția 
noastră care ne dă 
sentimentul de a fi co
autori ai mărețelor o- 
biective ce se în
făptuiesc in „Epoca 
Ceaușescu".

Constantin 
BAN1CA
secretar al comitetului 
de partid 
din Fabrica de utilaj 
industrial, I.U.G. — 
„ProgresuT'-Brăila

Constanța, care edifică și ecluza de 
la Agigea, a fost și porțiunea cea 
mai recent atacată de constructori. 
Și, pentru a grăbi lucrarea, la săpă
turile tronsonului au fost aduse 
două din cele șase excavatoare ro
mânești de 8 mc care lucrează în 
prezent la canal. Sint doi masto
donți de oțel de cite 370 de tone 
fiecare și care înfulecă pămîntul 
cu stincă cu tot in zona de creastă 
unde albia canalului va atinge adîn- 
cimea de 70 de metri. Pe unul din 
ele, cu nr. 811, intrat in funcțiune 
Ja începutul anului trecut, lucrează 
comunistul Dumitru Leorda.

neți că de la Congresul IX al parti
dului și pînă azi averea obștească 
a sporit cu încă 10 milioane, iar 
valoarea retribuției s-a dublat.

între timp îl intîlnim și pe ac
tualul președinte, Ion Tomescu, 
care ține să precizeze :

— După vizita din 1966 a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Biledul 
a devenit un puternic centru agrar- 
industrial. Producțiile agricole au 
crescut an de an. în terenuri ne
irigate obținem în jur de 5 000 kg 
grîu, 6 000 kg porumb boabe, 40 000 
kg sfeclă de zahăr — în medie la 
hectar. în zootehnie, sectorul por
cin, bunăoară, numără acum aproa
pe 14 000 de capete, față de 3 000 
în 1966.

Intervine din nou Sabin Bec :
— Ce ne-a mai impresionat 

atunci pe noi toți este grija secre
tarului general al partidului pen
tru viața oamenilor. într-adevăr un 
comunist de omenie ! Pe fiecare cu 
care a stat de vorbă aici la noi 
l-a întrebat cum trăiește, ce-i face 
familia, ce planuri de viitor are.

Ne interesăm, în această ordine 
de idei, de Doina Draia, tînăra co
operatoare căreia in 1966 secretarul 
general al partidului i-a apreciat

— De-a lungul anilor am lucrat 
pe tot felul de excavatoare, de la 
■cele mai mici, cu cupa de 0,3 mc, 
pînă la acest colos cu capacitatea 
de aproape un vagon — ne spune 
el. Din trei cupe și jumătate încarc 
o autobasculantă de 27 tone. Este 
o productivitate extraordinară, care 
îți dă într-adevăr satisfacție pentru 
că simți că miști pămintul din loc. 
Cind muncesc cu această unealtă 
de cea mai ridicată tehnicitate la 
ora actuală, și mă gîndesc că ea 
a fost realizată de constructorii de 
mașini din Brăila la îndemnul se
cretarului general al partidului, 
care le-a cerut să ne dea un ajutor 
mai eficient, munca îmi este mai 
spornică.

De la Constanța la Alba lulia. 
Reîntors de la Roșia Poieni, cores
pondentul ziarului nostru. Ștefan 
Dinică, ne relatează : La Roșia Po
ieni, județul Alba, în inima Apuse
nilor se desfășoară de cîțiva ani o 
bătălie aspră pentru punerea în ex
ploatare a zăcămîntului cuprifer 
din această zonă. între momentul 
deschiderii șantierului- — în. urma 
vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, în octom
brie 1976, în Tara Moților — si a- 
propiatul debut productiv, oamenii 
de aici, excavatoriști, buldozeriști, 
șoferi, mecanici, mineri au fost 
mereu în luptă cu timpul, cu munții.

Aici, în vîrf de munte, la cota 
1 165 metri, s-a terminat cu puține 
zile in urmă montajul excavatoru
lui de 8 metri cubi realizat la „Pro- 
gresul“-Brăila. De pe platforma 
de montaj uriașul excavator, pe 
măsura munților care-1 așteaptă la 
lucru, trebuie să străbată o distan
tă de 800 de metri pentru a intra în 
front. Fiecare metru parcurs im
pune și serioase probleme tehnice : 
consolidări de drumuri, lărgirea 
unor porțiuni de traseu. La jumă
tatea drumului au apărut noi di
ficultăți : .viscolul și zăpada, care 
troienesc necontenit traseul. într-o 
săptămină însă excavatorul va a- 
junge la punctul de lucru.

— Aștept cu emoție clipa în care 
cupa se va înfige în pămînt pentru 
a dezveli mai grabnic minereul 
căutat — ne spune Viorel Borș, 
unul din excavatoriștii de aici. Știu 
și eu, știm cu toții că excavatorul 
a fost realizat la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pentru 
combinatul nostru, pentru sporul 
muncii noastre acest utilaj repre
zintă un ajutor foarte mare.

VIAȚĂ FRUMOASĂ!" 
CLĂDIT-O

hărnicia, adevărata zestre a omu
lui muncitor, și i-a urat să-și înte
meieze o familie fericită, alături 
de un flăcău la fel de harnic. Da, 
e la lucru. Tot in zootehnie. Și 
după cîteva clipe facem cunoștin
ță cu o femeie tînără, cu o privire 
limpede, deschisă.

— Și azi păstrez In suflet emo
ția acelui moment. Cuvintele to
varășului Ceaușescu s-au adeverit. 
După un an m-am căsătorit, iar 
zestrea mea a fost și a rămas mun
ca. Soțul meu e tractorist la S.M.A. 
Om harnic. De atunci, ne-am fă
cut casă, pe strada Nouă, cu toate 
cele necesare in gospodărie. Avem 
două fetițe, Marinela și Mariana, 
una la școală și cealaltă Ia grădi
niță. Cum i-am spus și atunci to
varășului Ceaușescu, munca în 
acest sector îmi place foarte mult ; 
am în îngrijire un lot de 20 de 
vaci și-mi fac planul. Sint mulțu
mită de cîștig. La fel și soțul meu. 
Acum vrem să extindem casa. Fe
tele cresc și e nevoie de ceva mal 
mult spațiu.

Vorbe simple, firești. Un drum 
firesc de muncă și împliniri. Ca 
al milioanelor de femei de la țară 
care nu mai cunosc grijile, umi
lințele, mizeria de odinioară. Fe
mei ce și-au găsit rostul și iși va
lorifică priceperea și hărnicia în- 
tr-o agricultură modernă, înflori
toare.

Petru Klein, un alt tînăr țăran 
acum 17 ani, care a avut bucuria 
să stea de vorbă cu conducătorul 
partidului și statului, lucrează din 
1977 „în petrol1*.  Pe raza comunei 
au luat ființă un puternic sector de 
extracție a țițeiului și o secție de 
foraj. O parte dintre țărani au de
venit sondori, operatori de extrac

De la Alba lulia comutăm legă
tura telefonică spre sud-vestul tă
rii. Te ascultăm, Nicolae Cătană : 
Sintem în locul unde Dunărea întîl- 
nește întîia oară pămîntul româ
nesc. Puțin mai în aval de Baziaș, 
la Moldova Nouă, se muncește in
tens pentru punerea în valoare, în 
premieră națională, a minereurilor 
cuprifere sărace : banatitele. Și aici 
poate fi întîlnit un excavator gi
gant. avînd cupa de 8 metri cubi, 
realizare a uzinei brăilene.

Firește, exemplarul ajuns la Mol
dova Nouă din noua promoție de 
excavatoare produse de țara noas
tră — aflat acum în montaj — are 
multe îmbunătățiri. Dar, totodată, 
montorii, beneficiarul și-au propus 
și aici testări serioase pentru atin
gerea în cele mai bune condiții a 
parametrilor funcționali — una din 
condițiile realizării obiectivului pe 
care și l-a stabilit colectivul între
prinderii miniere : dublarea pro
ducției de banatite în acest an, față 
de anul 1982.

...O sarcină de partid încre
dințată unei organizații de 
partid, unui colectiv de oameni 
ai muncii. O sarcină de partid 
care a desferecat energii nebă
nuite, sporind încrederea în for
țele proprii. Cind secretarul ge
neral al partidului a trasat a- 
ceastă sarcină și-a imaginat 
harta tării, cu oamenii ei har
nici și capabili, cu marile ei 
șantiere : monumentala lucrare 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, 
visul multor generații, ma
rile șantiere ale exploatărilor 
miniere de la Anina, Moldova 
Nouă, Roșia Poieni și, în curînd, 
Aghireș — din județul Cluj, ce 
vor asigura punerea în valoare 
a unor importante resurse de 
materii prime, una din ideile- 
forță reieșite din hotăririle pe 
care le-a adoptat partidul la 
inițiativa secretarului său ge
neral.

încărcate de fapte remarcabi
le, rapoartele muncitorești din 
aceste zile se constituie in cele 
mai vibrante omagii aduse se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și 
aniversării zilei sale de naștere.

Virgil GIIEORGHIȚA

ție, mecanici, laboranți — tntr-un 
cuvînt, „clasă muncitoare**.  Pe lin
gă îndeletnicirile tradiționale de 
topitori de cînepă și cărămidari, 
Biledul de azi cunoaște o serie de 
meserii noi „ca la oraș**.  Meseria 
de textilist — zeci de femei lucrînd 
in sectoarele organizate in locali
tate de întreprinderea „Industria 
linii**  și cooperativa „Colortex**  din 
Timișoara, sau cea de mecanic auto 
— în cadrul stației autoservice în
ființată în comună etc.

— Am realizat multe lucruri cu 
care ne mîndrim — ne spune tînă- 
rul primar al comunei, Petru IHa. 
Dar noi țintim mai departe, mai 
sus. Avem toate condițiile, ne 
bucurăm de îndrumarea înțeleaptă 
și clarvăzătoare a partidului, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; avem oameni 
harnici, români și germani, care 
lucrează în strînsă unitate și fră
ție. Am luat măsuri pentru ca, așa 
cum a indicat Conferința Națională 
a partidului, fiecare palmă de pă- 
mint să producă la maximum. 
Ne-am propus ca în fiecare fermă, 
în fiecare unitate agricolă să spo
rim randamentul prin practicarea 
unei agriculturi intensive, de mare 
eficiență. Hotărirea noastră, a ce
lor din Biled, este de a contribui 
cu toate forțele la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, către care 
se îndreaptă recunoștința noastră 
profundă pentru atenția deosebită 
pe care o acordă dezvoltării agri
culturii, împreună cu urarea de ani 
mulți în deplină putere de muncă 
spre binele întregului nostru po
por.

Cezar IOANA

Știința s-a impus în vremurile 
noastre drept unul din factorii 
esențiali ai progresului social. în
corporarea in practică a contribu
țiilor sale a determinat avintul ci
vilizației, uriașa creștere a avuției 
și rezolvarea unor probleme cardi
nale cu care se confruntă omeni
rea. După cum, prin deturnarea de 
la obiectivul său direct — asigura
rea progresului general, a calității 
și siguranței vieții — ea devine, in 
aceeași măsură, un pericol pentru 
existența și dezvoltarea armonioa
să a speciei umane. In opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu proble
matica științei deține o însemnată 
pondere. Luminată de o viziune 
umanistă, concepția secretarului 
general al partidului nostru despre 
promovarea procesului cunoașterii 
științifice este inseparabilă de des
tinele păeii și prosperității popoa
relor.

Militînd consecvent pentru anga
jarea activ creatoare a științei și 
creșterea puternică a rolului ei în 
soluționarea problemelor economi- 
co-sociale și politice, pentru o stra
tegie în consens cu dialectica miș
cării. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a definit orientările clare, atît pe 
plan organizatoric, cît și de conți
nut. din domeniul cercetării știin
țifice în patria noastră. „în Româ
nia — subliniază secretarul general 
al partidului — facem totul ca so
cietatea pe care o realizăm prin 
munca întregului popor — și în 
care știința joacă un rol primordial 
— să asigure oamenilor condiții de 
activitate și de viață cit mai bune, 
egale".

Vom reține în cele ce urmează 
doar cîteva din tezele teoretice prin 
care conducătorul partidului și sta
tului se afirmă pe tărîmul filozofic 
și științific și a căror implementare 
în viata socială a condus la avintul 
creației originale românești și a ri
dicat prestigiul acesteia pe plan in
ternațional.

Mai întîi se impune atenția acor
dată tradițiilor înaintate și reconsi
derării moștenirii cultural-științifi- 
ce a poporului nostru. Prin acest

Deschizător de noi și ample orizonturi invățămintului
Pe baza realităților concrete, în

scrise în cronica ultimilor 18 ani, 
sintem îndreptățiți să afirmăm, fără 
putință de tăgadă, că niciodată în 
istoria ei, bogată în fapte și învă
țăminte, universitatea românească 
nu a cunoscut un proces atît de 
novator al dezvoltării, menit să-i 
asigure o integrare armonioasă în 
ansamblul culturii contemporane 
și un loc la care aspiră prin func
țiile ei și prin valoarea celor care 
o slujesc. Și este incontestabil că 
această nouă tinerețe a Almei 
Mater, această întărire a vocației 
și prestigiului el social se datoresc 
orizonturilor deschise de gîndirea 
și activitatea revoluționară a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Aplicînd cu consecvență con
cepția secretarului general al 
partidului privind integrarea în- 
vățămîntului cu producția și cer
cetarea, învățămîntul universi
tar asigură astăzi pregătirea multi
laterală șl Înalta competență pro
fesională a absolvenților săi. reali
zează integrarea socială a acestora 
in circuitul proceselor economico- 
sociale specifice activităților didac
tice de producție și de creație.

înscrisă în ansamblul acestor 
transformări proprii invățămintului 
românesc, Universitatea din Bucu
rești s-a dezvoltat continuu și ar
monios, prezentîndu-se astăzi ca 
unul dintre cele mai importante 
centre științifice și culturale, de 
educație revoluționară a studenți
lor, de dezvoltare a cercetării în 
domenii importante pentru întrea
ga noastră societate. Concepția re
voluționară, originală a secretaru
lui general al partidului cu privire 
la integrarea invățămintului cu 
producția și cercetarea a înălțat 
universitatea Ia nivelul cerințelor 
vremurilor pe care le trăim, a de
terminat creșterea prestigiului ei. 
Prin integrarea cu producția și 
practica sociaî-politică se asigură 
participarea mereu mai înaltă a în- 
vățămîntului universitar la rezol
varea .marilor probleme ale dezvol

Mărturia devotamentului nostru - faptele de muncă
Pentru noi, cooperatorii din co

muna Tușnad, ca și pentru întreaga 
populație a județului Harghita, cele 
mai emoționante și importante eve
nimente care s-au succedat de la 
constituirea județului le-au repre
zentat vizitele de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii noastre socialiste. 
Am avut deosebita onoare de a 
primi în mijlocul nostru, în repe
tate rînduri. pe OMUL de numele 
căruia sint legate toate înfăptuirile 
noastre, împlinirea năzuințelor 
noastre fierbinți.

De fiece dată întilnirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au 
transformat aici, la noi, în Tușnad, 
în adevărate consfătuiri de lucru 
din care ne-am ales cu învățăminte 
prețioase. A venit la noi ori de cite 
ori s-a aflat în județul Harghita. 
S-a sfătuit cu noi îndeaproape, 
gospodărește, a rostit cuvinte și 
îndemnuri simple, izvorîte din 
înalta grijă față de dezvoltarea a- 
griculturii. Păstrez și astăzi cu 
adincă emoție in suflet amintirea 
primei întilniri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Era în anul 1969. A sosit 
la noi»n dimineața unei zile de 
primăvară. A vizitat sectorul zoo
tehnic, i-am arătat terenul pregătit 
pentru plantarea cartofilor. Nu i-a 
plăcut cum erau îngrijite animalele 
și nici faptul că prevăzusem să 
obținem doar 16 000—17 000 kg car
tofi in medie la hectar. „Trebuie să 
priviți mai departe ! — ne-a în
demnat. Trebuie să vreți mai mult ! 
Dispuneți de cea mai mănoasă 
cîmpie din Valea Oltului. Pămîn
tul e ca untul, să-l munciți cu dra
goste și pasiune și, cu siguranță, 
strădaniile voastre vor fi înzecit 
răsplătite. Să aveți mai mare grijă 
de animale ! Pășunile de pe munții 
din stingă și dreapta Oltului coboa

proces de preluare critică a valo
rilor trecutului s-a înfăptuit un act 
de justiție și asigurat sudura și 
continuitatea dintre generații. în al 
doilea rind. din întreaga operă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
desprind opțiunile pentru indivi
zibilitatea activității științifice și 
interdependența dintre munca de 
creație și comanda socială : „Cer
cetarea fundamentală care iși are 
rolul și importanța sa deosebită in 
munca științifică generală, contri
buind la deschiderea unor orizon
turi .științifice noi. la lărgirea do
meniului cunoașterii, atît în știin
țele naturii, cît și in științele so
ciale. nu poate fi concepută în afa-

Acad. Cristofor SIMIONESCU

ra cerințelor vieții practice, ale 
producției materiale, ale nevoilor 
societății". în consecință, determină
rile organizatorice și de conținut 
ale științei românești se subordo
nează obiectivelor de progres so
cial. operei de construcție a socia
lismului.

Este evident că această concep
ție privește însăși calitatea științei. 
Simpla receptivitate la nou nu mai 
poate mulțumi. Esențial este ca 
„noul" să se producă cu competiti
vitate sporită, să se absoarbă în 
economia țării și să se afirme prin 
bunuri care înving pe piața mon
dială.

în al treilea rind. este de remar
cat modelul integrării invățămintu- 
lui in cercetarea științifică și pro
ducție, realizîndu-se unirea forțe
lor de creație într-un front unic și 
cointeresarea lor în serviciul ace
lorași țeluri. Rezultatele practice 
ale acestei întrepătrunderi sint 
oglindite în sporirea aportului șco
lii și științei atît la dezvoltarea ba
zei materiale, cît și asupra struc
turii. precum și într-o mai bună 
valorificare a inteligenței în tehno
logii originale românești.

tării patriei, iar educația patriotică, 
revoluționară iși găsește în munca 
productivă un minunat teren de 
realizare. Prin integrarea cu cerce
tarea, legătura universității cu re
voluția tehnico-științifică dobîndeș- 
te un caracter de permanență și un 
mod instituțional de a fi. Este 
ilustrativ in acest sens faptul că in 
cadrul Universității bucureștene 
funcționează actualmente nu numai 
8 facultăți, ci și 11 institute de cer
cetare, în care sint studiate teme de 
importanță națională și departa
mentală privind o vastă problema-

Prof. univ. dr.
loan loviț POPESCU 

membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității din București

tiUă teoretică și practică, de la as
pecte de optimizare și stabili
tate implicate in programe de 
construcții aerospațiale la ac
tivitățile specifice programului nu
clear național, de la cunoaște
rea geologică a zonelor de in
teres pentru surse primare de 
energie și materii prime minerale 
la cercetarea istorică, juridică, fi
lologică și de dezvoltare a cunoaș
terii sociale și ideologice.

Un principiu de o deosebită im
portanță sociaî-politică, formulat 
de tbvarășul Nicolae Ceaușescu și 
care ne călăuzește în întreaga 
noastră activitate, este acela că 
„trebuie să dăm la o parte tot ce 
este vechi și nu mai corespunde și 
să facem loc noului, să acționăm 
în mod conștient în direcția înnoi
rii societății". Acest mod revolu
ționar de gîndire și acțiune 
călăuzește cadrele didactice în ela
borarea unor programe și cursuri 
moderne, la nivelul exigențe
lor actuale. Dezvoltarea respon
sabilității individuale și colective 
a viitorilor specialiști față de 
calitatea pregătirii lor profesionale 

ră pînă în grădinile voastre. Aveți 
de unde să asigurați din belșug 
hrana animalelor. Veți primi tot 
sprijinul dar, la rindul vostru, tre
buie să dați dovadă că știți să faceți 
o agricultură modernă".

L-am asigurat că vom gîndi și 
vom acționa după cum ne-a cerut. 
Aplicînd în viață indicațiile deose
bit de prețioase, sfaturile sale în
țelepte, care ne-au mers la inimă 
și ne-au însuflețit, am reușit să ob
ținem în acel an cea mai mare 
producție de cartofi din țară :

MOI.NAR Imre 
președintele C.A.P. Tușnad, 

Erou al Muncii Socialiste

21 000 kg cartofi la hectar, fapt pen
tru care unitatea noastră a fost dis
tinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I. 
De atunci și pină azi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a fost oaspe
te in repetate rînduri.

„Trebuie să mergeți mai de
parte ! Trebuie să îndrăzniți să ob
țineți și mai mult 1“ — ne-a în
demnat mereu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și noi am îndrăznit. Ca 
urmare a realizării unor producții 
din ce in ce mai mari, am mai pri
mit încă o dată „Ordinul Muncii" 
clasa I, precum și „Ordinul Meritul 
Agricol" clasa I pentru obținerea, 
în condiții de teren neirigat, a 36 872 
kg cartofi la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
cerut mereu să gîndim și să acțio
năm ca adevărați comuniști. Noi, 
cei din Tușnad. ca toată țara, i-am 
urmat și-i urmăm sfaturile și în
demnurile cu nețărmurită încrede
re. Cine dorește să se convingă de 
adevărurile noastre să nu ne caute 
în centrul comunei. Sediul coopera

în al patrulea rind, se cere sub
liniată contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea ra
porturilor știință-soeietate, a răs
punderii savanților și cercetătorilor 
față de finalitatea investigației, 
apelurile sale vibrante la rațiune, 
pentru valorificarea tuturor resur
selor de obiective purtătoare de 
progres. Estimind potențialul uriaș 
al științei în epoca contemporană, 
capacitatea sa nelimitată de a so
luționa problemele vitale ale ome
nirii, secretarul nostru general 
cheamă la dirijarea cuceririlor ge
niului uman exclusiv spre atinge
rea idealurilor de coexistență paș
nică, avînt economic și cultural al 
tuturor națiunilor lumii.

în sfîrșit, întreaga operă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pătrunsă 
de realism și luciditate, neîntinată 
de spirit dogmatic sau teze depă
șite de viață, este fjenerată de un 
studiu atent și profund al fenome
nelor sociale și abordarea dialectică 
a determinărilor reciproce dintre 
forțele și relațiile de producție, 
dintre bază și conștiință socială și 
reprezintă o contribuție originală, 
de valoare, la dezvoltarea socialis
mului științific. Practic, nu a ră
mas nici un domeniu al construcției 
socialiste în care logica și cutezan
ța gîndirii sale să nu fi produs des
chideri și orizonturi noi.

în jumătate de veac de luptă re
voluționară, pentru dreptate socia
lă și națională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a impus printre gîn- 
ditorii de excepție ai lumii contem
porane, dobîndind respectul una
nim și atributul măreț de ctitor al 
României moderne. La împlinirea a 
50 de ani de activitate revoluționa
ră și la aniversarea zilei sale de 
naștere, oamenii de știință și cultu
ră din țara noastră, profund atașați 
partidului, îl asigură de devota
mentul și hotărîrea lor de a con
tribui, prin toată capacitatea și 
energia de care dispun, la desăvîr- 
șirea operei ce constituie însuși 
crezul său de viață.

o considerăm ca fundamentală 
pentru integrarea lor socială în 
concordantă cu cerința dezvoltă
rii pe mai departe a științei, eco
nomiei și culturii românești.

In strînsă interdependență cu 
formarea profesională de calitate a 
studenților, acționăm, așa cum ne-a 
cerut în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru desăvîr- 
șirea profilului moral-politic al 
personalității viitorilor specialiști. 
Formarea conștiinței patriotice, re
voluționare, a devotamentului față 
de patrie și partid constituie baza 
întregului proces de pregătire a ti
neretului studios, imboldul princi
pal și motivația de referință pen
tru însușirea șî îmbogățirea cunoș
tințelor științifice și culturale. 
Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este un îndreptar 
prețios și un izvor nesecat de 
reflecție originală și aplicare crea
toare a concepției materialist-dia- 
lpctice și istorice, profund științi
fice despre lume și viață. Perso
nalitatea sa constituie pentru ti
neri un exemplu remarcabil de 
gîndire și acțiune revoluționară, 
patriotică și profund umanistă.

Cadrele didactice, cercetătorii și 
studenții Universității din Bucu
rești iși fac o datorie de onoare 
din a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea indicațiilor pre
țioase ale secretarului general al 
partidului cu privire la afirmarea și 
dezvoltarea continuă a învățămîn- 
tului. Mindri de faptul că cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este Doctor Honoris Causa al Uni
versității bucureștene; cadrele di
dactice, cercetătorii și studenții 
noștri îi aduc un vibrant omagiu 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și apro
piatei, aniversări a zilei sale de 
naștere și consideră că recunoș
tința lor pentru grija pe care ne-o 
poartă trebuie să o constituie fap
tele împlinite, calitatea mereu spo
rită a pregătirii profesionale și 
politico-ideologice.

tivei și toate anexele industriale au 
fost demult mutate în inima 
cîmpului, acolo unde e locul tutu
ror acelora care plămădesc plinea 
țării. In cei aproape 18 ani de cind 
iubitul nostru conducător se află 
la cîrma țării, urmind neabătut în
demnurile și sfaturile sale, am reu
șit să triplăm averea obștească a 
cooperativei noastre.

Secretarul general al partidului 
nostru ne-a învățat să vedem în 
noua revoluție agrară un efort 
temeinic gindit și organizat, un 
efort pentru autodepășire a fie
cărei unități agricole, a fiecă
rei gospodării țărănești. Ea are 
pentru noi cîțiva parametri pentru 
care, în frunte cu comuniștii, ac
ționăm cu tenacitate. Astfel, vrem 
să obținem in anul 1983 — 4 000 kg 
griu la hectar, 4 000 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată, să realizăm 
o producție medie de cartofi pentru 
sămînță de 36 000—40 000 kg la hec
tar, să mărim suprafața pajiștilor 
cu 500 hectare.

Stă în firea oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari, de pe meleagu
rile noastre, să păstreze adine in 
inima și conștiința lor pe Omul că
ruia îi datorează recunoștință și 
mulțumire pentru minunatele în
făptuiri și perspective deschise 
dezvoltării acestei străvechi zone a 
țării. Cu prilejul omagierii a 50 de 
ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și al 
aniversării zilei sale de naștere și 
noi, țăranii cooperatori din Tușnad, 
îngemănind glasul nostru cu glasul 
țării, îi dorim din toată inima ani 
mulți și fericiți, multă sănătate și 
putere d? muncă, spre binele și fe
ricirea țării și ooporului. Comuniș
tii, toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, îl urmăm 
prin, fapte la înălțimea gindirii și 
faptelor sale.
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Fierbinte omagiu secretarului general al partidului, 
hatărire fermă de a inlăptui neabătut politica partidului 
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de participanții 
la sesiuni omagiale consacrate împlinirii a 50 de ani de activitate 

revoluționară și aniversării zilei sale de naștere

Institutul central de chimie

„Ne vom spori contribuția la înfăptuirea 
progresului tehnic, la dezvoltarea mai 

puternică a industriei chimice românești"
Intr-o atmosferă de puternic en

tuziasm, participanții la sesiunea 
științifică organizată de Institutul 
central de chimie au adresat TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă în care se spune :

„Vă aducem dumneavoastră, fiul cel mai iubit al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, un 
respectuos omagiu, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară, consacrată înfăptuirii năzuințelor celor mai arzătoare 
de pace și progres social ale națiunii noastre și edificării pe pă- 
mintul României a celei mai drepte orinduiri cunoscute in istorie, 
orînduirea socialistă, la aniversarea zilei de naștere.

Sesiunea noastră științifică a analizat realizările obținute de 
cercetătorii și proiectanții din unitățile Institutului central de chi
mie. contribuția adusă la dezvoltarea în ritm susținut a industriei 
chimice și a subliniat, totodată, amploarea și complexitatea sarci
nilor ce stau in fața noastră in procesul indeplinirii hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale din decembrie 
1982, a indicațiilor pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor efec
tuate pe diferite platforme ale industriei chimice și in unități ale 
Institutului central.

Realizările noastre relevă rolul hotăritor pe care îl are tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu în orientarea directă, 
cu inaltă competență, a întregii activități desfășurate, in stimu
larea creației științifice și aplicarea consecventă â rezultatelor 
acesteia in industria chimică, sprijinul important pe care il asigură 
promovării cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic in patria noastră.

Concluziile rezultate, ca urmare a desfășurării acestei sesiuni, 
vor fi dezbătute in consiliile științifice ale unităților Institutului 
central, luîndu-se măsurile necesare pentru îmbunătățirea progra
melor de cercetare, pentru orientarea lor mai bună spre soluționarea 
problemelor prioritare ale planului cincinal. Se va asigura o con
lucrare mai strinsă a cercetării cu invățămintul și producția, ur- 
mărindu-se direct, în cadrul colectivelor mixte, modul în care cer
cetările sint aplicate, pină la atingerea parametrilor proiectați.

Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne unim glasul, la această aniversare de profundă semnificație, 
cu cel al întregului popor și să vă exprimăm recunoștința noastră 
pentru tot ceea ce ați înfăptuit in fruntea partidului și statului pe 
linia întăririi independenței și suveranității țării, creșterii continue 
a forței sale economice, a dezvoltării invățămintului, științei și 
culturii, precum și a instaurării unui climat de respect al valorilor 
și al demnității muncii creatoare.

Realizările de însemnătate istorică obținute in ultimele două 
decenii poartă amprenta gindirii și voinței dumneavoastră cuteză
toare, a patosului revoluționar și luptei neîmpăcate cu vechiul, 
pentru triumful în viața politică, economică și social-culturală a 
tării a ceea ce este realmente nou și progresist.

Folosim acest prilej aniversar pentru a vă încredința de deplina 
noastră adeziune față de documentele, hotărîrile și orientările 
stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și 
de Conferința Națională a partidului, de hotărirea noastră fermă de 
a transpune in viată sarcinile privind sporirea contribuției cercetării 
stiintiiice proprii la înfăptuirea consecventă a progresului tehnic 
și dezvoltarea mai puternică a industriei chimice românești, in 
vederea satisfacerii integrale a cerințelor de produse chimice ale 
economiei noastre". .

recenta Conferință Națională s-au 
evidențiat soluții și măsuri prin 
care cercetarea să-și sporească 
contribuția la rezolvarea probleme
lor din domeniul energeticii.

Participanții la sesiune au expri
mat sentimentele de âdincă recu
noștință și de profundă satisfacție 
ale tuturor oamenilor muncii din 
cercetarea energetică pentru grija 
permanentă și atenția deosebită de 
care acest domeniu de activitate se 
bucură din partea conducătorului 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi 
aparține întreaga concepție de fău
rire și dezvoltare a energeticii mo
derne în țara noastră. în cadrul

lucrărilor s-a reliefat contribuția 
deosebită la orientarea și desfășu
rarea activității de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică din 
domeniul energeticii, a îndrumări
lor și orientărilor dațe de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, om de știință și perso
nalitate politică de prestigiu mon
dial. președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 

în încheierea sesiunii, partici
panții au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o telegramă in 
care se spune printre altele :

„Conștient! pe deplin de însemnătatea și semnificațiile majore 
pe care le au pentru întreaga noastră activitate prețioasele dum
neavoastră indicații, cncrgeticienii din țara noastră sint ferm 
botăriți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al parti
dului și președinte al Republicii, să transpună neabătut in viață 
obiectivele prevăzute în Programul-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările 
principale pină in anul 2000, să indeplinească in mod exemplar mo
bilizatoarele prevederi ale programului energetic aprobat de 
Conferința Națională a partidului. Ne angajăm să acționăm cu 
întreaga noastră pricepere și capacitate dc muncă pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce ne revin, a indicațiilor dumneavoastră, 
t'ăcind din asigurarea independenței energetice a patriei țelul 
suprem al întregii noastre activități.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și 
al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, exprimind gindurile și 
sentimentele tuturor celor ce muncesc pe tărimul energeticii, vă 
adresăm din toată inima cele mai bune urări de sănătate, putere 
de muncă și viață îndelungată, pentru ca in fruntea partidului și 
statului nostru să conduceți pe mai departe cu aceeași strălucire 
destinele națiunii noastre, ascensiunea României pe luminoasele 
culmi ale socialismului și comunismului".

Asociația juriștilor

din Republica Socialista România

„Vom milita neobosit pentru dezvoltarea 
conștiinței politice și juridice a cetățenilor, 
pentru respectarea neabătută a legilor țării"

Consiliul central al Asociației 
juriștilor din Republica Socialistă 
România a organizat, simbătă. în 
Capitală, o sesiune de comunicări 
consacrată sarcinilor ce revin ju
riștilor din documentele programa
tice ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român.

In telegrama adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de că
tre participanții la sesiune, se 
spune :

La sesiune, desfășurată simbătă, 
cu tema „18 ani de cercetare ști
ințifică. dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic în 
industria chimică", au luat parte 
cercetători, ingineri, cadre didactice 
din invățămintul superior, specia
liști din producție reprezentînd pu
ternica forță de concepție tehnico- 
șliințifică și industrială a acestei 
dinamice ramuri a economiei noas
tre naționale, cadre de conducere 
din Ministerul Industriei Chimice, 
reprezentanți ai Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

Participanții au făcut un bilanț al 
anilor rodnici. de progres fără 
precedent al științei și tehnologiei 
chimice, parcurși de la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, care 
a marcat, sub influența hotărîtoare 
a gindirii și acțiunii revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
actul de naștere a primei epoci de 
puternică creștere economică și în

florire socială multilaterală a 
României moderne.

Comunicările au reliefat înaltul 
potențial științific și tehnologic al 
cercetării și ingineriei chimice na
ționale. integrarea exemplară a 
muncii de cercetare și proiectare, a 
invățămintului de specialitate cu 
programele de producție și dezvol
tare în perspectivă ale industriei de 
profil, înaltul prestigiu și prețuirea 
de care se bucură în lume chimia 
românească și realizările sale in
dustriale — rezultate nemijlocite 
ale strălucitei activități de cerce
tare și conducerii întregii activități 
din acest domeniu de către tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent chimist; 
om de știință și personalitate po
litică de largă recunoaștere inter
națională, căreia Institutul central 
de chimie ii datorează în cel mai 
înalt grad ținuta științifică exem
plară și calitatea deosebită a reali
zărilor sale.

Institutul central de cercetări energetice

„Țelul întregii noastre activități — asigurarea 
independenței energetice a patriei"

„18 ani de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și promova
re a progresului tehnic în energe
tică" a fost tema sesiunii de co
municări științifice care a avut loc, 
simbătă, la Institutul central de 
cercetări energetice. Specialiști din 
cercetare, proiectare și producție, 
cadre de conducere din Ministerul 
Energiei Electrice, reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie au analizat rezulta
tele obținute în cei 18 ani de cer

cetare în folosul energeticii națio
nale, în înfăptuirea strategiei parti
dului nostru de edificare,*  prin for
țe proprii. într-un cadru de largă 
și echitabilă cooperare Internațio
nală, a independenței energetice a 
țării. S-au trecut în revistă cele 
mai importante realizări și per
spectivele create de programui-di- 
rectivă de profil adoptat de Con
gresul. al XII-lea dezvoltării bazei 
energetice naționale. în lumina 
programului energetic aprobat de

„In acest moment, care coincide cu prilejul fericit în care 
întreaga țară omagiază cu deosebită satisfacție și legitimă bucurie 
împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea 
zilei dumneavoastră de nâștere. juriștii, alături de întreaga națiune, 
Iși îndreaptă gindurile lor pline de recunoștință, nemărginit devo
tament și inaltă prețuire față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al patriei, neobosit revoluționar și patriot înflăcărat, care întruniți 
cele.mai nobile trăsături ale poporului român, punindu-vă intreaga 
putere de muncă, abnegație și dăruire in slujba ridicării Republicii 
Socialiste România pe culmile tot mai inalte ale progresului și 
civilizației.

în ansamblul marilor prefaceri ce au loc in societatea româ
nească contemporană, nemijlocit legate de gindirea, activitatea și 
inițiativa creatoare a dumneavoastră, care au un roi determinant 
in conceperea strategiei și tacticii construcției socialiste, in elabo
rarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, se 
încadrează și transformările profunde și Înnoitoare in domeniul 
statului și dreptului.

Tezele și ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică 
cuprinse in Rapoitul prezentat de dumneavoastră Ia recenta Con
ferință Națională a Partidului Comunist Român dau răspuns pro
blemelor complexe ale contemporaneității, ale dezvoltării economico- 
sociaie a patriei, constituie o analiză profundă, de maximă rigoare 
științifică, a stadiului actual al edificării socialismului in țara 
noastră.

Membrii Asociației juriștilor din Republica Socialistă România, 
Invățind necontenit din exemplul dumneavoastră luminos de muncă 
și viață, vor milita neobosit pentru dezvoltarea conștiinței politice 
și juridice a cetățenilor, în spiritul respectării neabătute a ho- 
(ăririlor de partid și legilor țării, pentru asigurarea unui climat de 
ordine și legalitate, pentru traducerea in viață a mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român, avind convingerea că in acest tel țara 
noastră va cunoaște noi și importante succese pe calea prosperi
tății. bunăstării și dezvoltării sale multilaterale.

Juriștii patriei noastre, conștjenți de rolul și sarcinile care Ie 
revin pe linia înfăptuirii politicii partidului și statului in domeniul 
dreptului, al înfăptuirii justiției, se angajează, față de dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
ocazia fericitului jubileu — 50 de ani de activitate revoluționară și 
aniversarea zilei dumneavoastră de naștere — să nu precupețească 
nici un efort pentru traducerea in viață a măsurilor revoluționare 
cu privire la perfecționarea legislației, și înfăptuirea justiției, adre- 
sindu-vă. cu acest prilej, un omagiu fierbinte și urările cele mai 
sincere de sănătate, fericire, viață lungă, noi și remarcabile succese 
in conducerea partidului și statului, spre binele și fericirea patriei 
noastre, pentru triumful păcii și al progresului in lume".

La lucrările sesiunii au partici
pat tovarășul Ion Coman. membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. a! P.C.R.. condu
cători ai instituțiilor centrale cu 
caracter juridic din țara noastră,

Universității București, facultăți
lor de drept din București, Cluj- 
Napoca și Iași, procurori, judecă
tori, arbitri de stat, notari, avocați, 
jurisconsulți. alți membri ai Aso
ciației juriștilor.

Pentru afirmarea dreptului la dezvoltare de sine stătătoare
(Unnare din pag. I)
propriile destine, de a-și edifica 
prezentul și viitorul potrivit aspi
rațiilor și intereselor sale, cît și 
dreptul de a dispune , de resursele 
proprii, in scopul dezvoltării. și 
progresului. Este meritul incontes
tabil al președintelui Nicolae 
Ceaușescu de a fi evidențiat cu 
deosebită claritate că în înfăptui
rea acestui drept iși găsesc expre
sia sintetică principiile noi ale re
lațiilor internaționale : respectul 
independenței și suveranității na
ționale, egalitatea in drepturi, ne
amestecul in treburile interne și 
avantajul reciproc, renunțarea la 
forță sau amenințarea cu forța.

Intr-adevăr. viața demonstrează' 
că numai prin respectarea de către 
fiecare stat. în orice împrejurare, a 
voinței de dezvoltare liberă și in
dependentă a celorlalte țări și po
poare se pot asigura condițiile ma
terializării tuturor celorlalte prin
cipii de relații interstatale poate f! 
creat cadrul propice stabilirii și 
dezvoltării unor raporturi de încre
dere. înțelegere și colaborare. Si, 
dimpotrivă, ori de cite ori dreptul 
națiunilor la dezvoltare indepen
dentă este nesocotit, aceasta duce 
inevitabil la încălcarea celorlalte 
principii, destinderea se află in pri
mejdie. apar focare de încordare și 
conflict ca-e. în condițiile interde
pendentelor din lumea contempo
rană. afectează ansamblul relațiilor 
internaționale. „Trebuie să se por-

aeascâ in țoale împrejurările — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— de la adevărul că principiul su
veranității este universal valabil Ș» 
același pentru toate statele, indife
rent dc mărimea sau orînduirea lor 
socială, că el nu poate fi conceput 
decit intr-un singur sens și in nici 
un caz nu poate fi aplicai sau in
terpretat in mod diferit de o țară 
sau alta". Renunțarea definitivă la 
politica imperialistă de dominație 
și dictat, respectarea strictă a drep
turilor fiecărui popor de a-și hotărî 
Singur destinele, fără nici un ames
tec din afară, constituie de aceea 
un imperativ primordial al zilelor 
noastre, de realizarea căruia depind 
mersul înainte al societății ome
nești. instaurarea Unei păci trainice 
in lume.

Această idee-fortă. Înscrisă pe 
frontispiciu) politicii externe româ
nești, străbate ca un fir roșu opera 
și activitatea președintelui Româ
niei. Este evident că de respecta
rea acestui drept fundamenta! de
pinde realizarea obiectivului cen
tral al umanității : făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, o lume In care vo
ința popoarelor de a se dezvolta 
liber iși va .găsi deplina afirmare 
și recunoaștere. Intr-o asemenea 
lume se vor crea condițiile înfăp
tuirii celorlalte cerințe ale contem
poraneității — consolidarea cursu
lui spre destindere și colaborare, 
realizarea dezarmării, Înlăturarea 
politicii de imixtiune tn treburile

interne ale statelor, afirmarea, tot 
mai largă a noilor relații interna
ționale, Instaurarea unei noi ordini 
economice, care șă permită o cola
borare echitabilă, in interesul pro
gresului tuturor națiunilor.

Aceste nobile ide! se inscriu ca 
linii directoare ce călăuzesc intrea
ga activitate desfășurată de Româ
nia socialistă pe planul vieții inter
naționale. Sub impulsul hotăritor a] 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România s-a afirmat ca un apără
tor fertn al cauzei libertății și in
dependentei popoarelor. Nu a fost 
popor angajat in lupta pentru cu
cerirea sau consolidarea indepen
dentei naționale, pentru dreptul de 
a se dezvolta liber, fără amestec 
din afară, care să nu se fi bucurat 
de solidaritatea deplină, de spriji
nul activ — politic, moral, diploma
tic și material — al Partidului Co
munist Român, a) României socia
liste Aceasta și-a găsii expresie in 
formele șl aspectele cele mai varia
te — de la semnarea unoi docu
mente de profundă semnificație, 
care au marcat primele recunoaș
teri internaționale ale diferitelor 
mișcări de eliberare ca reprezen
tante legitime ale popoarelor res
pective, pînă la acțiunile la O.N.U. 
și în alte foruri mondiale pentru 
eradicarea ultimelor rămășițe ale 
dominației coloniale, pentru aboli
rea rasismului .și politicii de apart
heid, de la stabilirea de relații di
plomatice. din primul moment, cu

poile state independente, pînă la 
dezvoltarea cu aceste state a unei 
ample colaborări pe toate planurile, 
modei al unor raporturi de tip nou, 
de deplină egalitate în drepturi și 
respect reciproc.

Ideile revoluționare, novatoare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prjvire la dreptul popoarelor de 
â avea primul și ultimul cuvint in 
toate problemele care le privesc iși 
trag seva din înalta sa responsabi
litate față- de destinele propriului 
popor, ale întregii umanități. în
treaga sa activitate consacrată tri
umfului acestui drept sacru, inalie
nabil a) fiecărei . națiuni bucurîn- 
du-se de o caldă apreciere in lume, 
ca un exemplu de nobilă dăruire 
cauzei fericirii popoarelor, cu con
vingerea fermă ci „viitorul aparți
ne unei lumi mal drepte și mal 
bune, a egalității sociale și naționa
le a respectului dreptului fiecărui 
popor Ia dezvoltare liberă, indepen
dentă".

Este ur, motiv de profundă ș! în
dreptățită' mindrie patriotică fap
tul că dirzenia. princinialitatea șl 
Consecventa cu care președintele 
României socialiste a acționat și 
acționează de partea națiunilor care 
luptă pentru dezvoltare liberă, po
trivit intereselor și năzuințelor pro
prii, întrunesc cea mai largă re
cunoaștere și apreciere pe plan in
ternațional. pe bună drentate nu- 
rhele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
fiind asociat cu ideeg independen
tei popoarelor.

Măreț exemplu de patriotism 
revoluționar, de înalt spirit militant 
puse în slujita idealurilor comuniste, 

a independenței patriei socialiste
Uriașă ridicare Io luptă o întregului nostru popor, 

hotărit să dobindească libertatea și independența 
patriei, să înfăptuiască adinei prefaceri democratice - 
revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă 
și ontiimperialistă din august 1944 a marcat o piatră 
de hotar nu numai in istoria țării, ci și in destinul a 
sute și mii de luptători revoluționari. In noile împreju
rări istorice, nenumărați activiști ai partidului, crescuți 
și căliți la școala grea a luptei ilegale, au dat o nouă 
strălucire însușirilor probate in asprele confruntări cu 
organele de stat burgheze, desfășurind, la orașe și sate, 
o dirză și efervescentă activitate revoluționară, în nu
mele înaintării țării pe drumul deschis la 23 August. 
Un pilduitor exemplu îl reprezintă în acest sens mili
tantul comunist Nicolae Ceaușescu, a cărui abnegație 
și devotament nezdruncinat pentru idealul comunist, a 
cărui clocotitoare energie și forță organizatorică - tră
sături ce l-au caracterizat de la începuturile activității 
sale revoluționare — aveau să fie valorificate plenar 
în noul timp al patriei.

Aflat în fruntea Uniunii Tineretului Comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a condus ampla acțiune de reor
ganizare pe baze legale a organizației revoluționare 
de tineret, astfel incit aceasta să-și poată îndeplini, 
in noile condiții istorice, misiunea de inaltă răspundere 
încredințată de partid de a se afla in fruntea tinere
tului, de a-l mobiliza și conduce la luptă sub stindar
dul partidului comunist. Pasiunea, consecvența cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat în acest sens 
izvorau din concepția sa privind rolul tineretului în 
viața unui popor, din adînca sa încredere în vastul 
potențial revoluționar, in capacitatea de dăruire, în 
puterea de sacrificiu, în numele unui țel nobil și înalt, 
ale tinerei generații. „Tineretul - arăta atunci tovarășul 
Nicolae’ Ceaușescu - este viitorul unui popor, spre el 
iși indreaptă privirea și speranța toți oamenii de știință 
și politici. Cu energia și entuziasmul său tineretul este 
o forță creatoare, care pusă in serviciul științei și pro
gresului poate da un ajutor prețios pentru dezvoltarea 
economică, socială, politică și științifică a unui popor".

Adine convins că numai acționînd unit, tineretul poqte 
da întreaga măsură a energiilor ce sălășluiau in el in 
opera de primenire a vieții politice a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a militat cu neobosită energie pen
tru realizarea și consolidarea Frontului Unic al Tinere
tului Muncitoresc, atitudinea sa din acei ani, aflată 
intr-o firească continuitate cu lupta sa din vremea ile
galității pentru unitatea rindurilor muncitorimii, a tutu
ror forțelor progresiste, stind mărturie a înțelegerii 
profunde a marilor lecții ale istoriei despre forța unității 
și a solidarității muncitorești. Consecvența, hotărirea, 
spiritul creator de care a dat dovadă in fruntea luptei 
tineretului revoluționar, prezența sa la toate marile 
bătălii politice care au asigurat istorica victorie de la 
6 martie 1945, contribuțio Io realizarea marilor coman- 
damento gle momentului și-au aflat o meritorie recu
noaștere fa Conferințo Națională a partidului, din oc
tombrie 1945, care l-a ales membru al C.C. al P.C.R., 
tovarășul tycolae Ceaușescu fiind la acea dată cel 
moi tinăr membru al conducerii partidului.

Drumul vieții avea să-l poarte apoi în Dpbrogea și 
Oltenia, unde o îndeplinit funcții ae mare răspundere 
in conducerea organizațiilor regionale de partid. Era 
perioada unei aspre bătălii pentru infringerea uriașelor 
greutăți economice provocate de război, de secetă, 
perioada aprigei campanii pentru alegerile din 19 
noiembrie 1946. In acele împrejurări s-ou evidențiat o 
dată mai mult energia sa inepuizabilă, capacitatea 
organizatorică, patriotismul fierbinte, încrederea în vi
itorul măreț al patriei. Expresie a inaltei prețuiri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o fost propus can
didat al Blocului Partidelor Democrate din partea 
partidului comunist pentru județul Olt in ale
gerile de Io 19 noiembrie 1946, fiind ales deputat 
în intîiul parlament postbelic din istoria țarii noastre. 
Carocterizindu-I pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, presa 
democrată sublinia dăruirea cu care slujise cauza 
partidului, idealurile poporului, relevind totodată că ale
gerea sa ca deputat însemna „un sprijin puternic" in 
opera de guvernare ce avea să o înfăptuiască Blocul 
Partidelor Democrate.

In perioada ce a urmat, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-au încredințat funcții de înaltă răspundere in con
ducerea unor importante sectoare ale economiei, a ar
matei, a partidului. A fost ales în 1952 în Biroul orga
nizatoric al C.C. al partidului, din 1954 secretar al C.C. 
al P.C.R., iar din 1955 membru al Biroului Politic. Pre
zent mereu în toată această perioadă, cu mepuizabil 
elan și pasiune revoluționară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție de seamă la elabo
rarea și înfăptuirea liniei, politice a partidului, Io toate 
morile cuceriri ale acestei epoci, impunîndu-se în con
știința poporului ca un conducător politic cu alese ca
lități, cu o mare experiență și capacitate organizato
rică, statornic și profund atașat idealurilor independen
ței, ca un dirz promotor al democrației și legalității 
socialiste, acționind cu nedezmințită conștiință pentru 
respectarea principiilor și 1 normelor vieții de partid. 
Aiegereo sa in fruntea partidului, in 1965, avea să 
consfințească astfel un gînd împărtășit de întregul 
partid, de întregul popor, reprezenta o opțiune izvorită 
din convingerea că investirea sa in cea mai inaltă 
funcție de partid constituie chezășia unor noi și mărețe 
realizări, o punerii in valoare a marii energii și capa
cități de creație a oamenilor muncii.. Cu satisfacție, cu 
firească mindrie putem afirma, acum, că acea opțiune 
a partidqlui s-a dovedit pe deplin întemeiată, că in

fruntea part.dului șl a statului a fost ales atunci omul 
pe care il merită aceste vremuri fără asemănare.

O epocă nouă s-a deschis prin Congresul al IX-lea al 
partidului in istoria patriei, un aer nou, proaspăt a pă
truns in toate domeniile vieții țării, rev>gorînd și dinami- 
zînd intreaga operă de construcție socialistă. O epocă 
de împliniri fără precedent, pe care întreg poporul o 
asociază firesc de gindirea și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inscriind-o pentru totdeauna in cu
getul său și in filele istoriei cu numele marelui său con
ducător.

In toți acești ani a fost abordată din perspectivă teo
retică intreaga problematică a muncii și luptei po
porului pentru făurirea noii orinduiri. Au fost elaborate 
teze noi și soluții originale, de mare valoare științifică 
pentru multiple problema ale dezvoltării social-econo- 
mice— remarcabile contribuții la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare. Ceea ce caracterizează naora 
teoretică a secretarului general .al partidului n jte 
doar larga sa sferă de cuprindere, profunzimea u a- 
liticâ, ci și promovarea curajoasă o noului, neîmpăcat j 
cu tiparele rigide, cu schemele prestabilite, raportarea 
permanentă la realitățile și tradițiile românești, valori
ficarea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane. 
Pe această bază s-au corectat, in acești ani, erori și 
confuzii, s-au înlăturat teze și aprecieri perimate, ne- 
confprtne cu realitățile țării, partidul fiind înarmat cu 
teze și orientări principiale limpezi, cu o linie politică 
clară în opera de edificare socialistă a țării

In personalitatea secretarului general al partidului 
se îmbină, așa cum au dovedit-o plenar toți acești ani, 
însușirile ginditorului de mare profunzime cu acelea 
ale omului de acțiune, ale organizatorului de aleasă 
vocație. Elaborarea unei teze teoretice este în per
manență însoțită de adoptarea unui amplu program de 
măsuri, de clocotitoare activitate pentru transpunerea 
sq in practică. Au devenit astfel caracteristici de per
manență ale vieții social-politice din acești 18 ani 
analizele periodice in înalte foruri de partid și de stat, 
întîlnirile de lucru cu făurarii bunurilor materiale și spi
rituale din toate zonele țării, în cadrul cărora se 
verifică stadiul indeplinirii hotăririlor abordate, se 
analizează posibilitățile de sporire a eficienței întregii 
activități, se decide asupra căilor și mijloacelor de 
perfecționare a muncii in fiecare domeniu. Astfel, în 
viața partidului și a țării s-a impus un nou stil de 
muncă, a cărui trăsătură esențială constă in consultarea 
sistematică cu oamenii muncii, cunoașterea profundă, 
multilaterală a realităților țării, incă o dată iși află 
ilustrare aici adînca încredere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în puterile creatoare ale națiunii noastre, 
in foița geniului său constructiv. înțelegerea marii lecții 
a istoriei care dovedește că inima poporului nu înșeală 
niciodată, că autentic conducător popular este doar 
acela care cunoaște și ascultă !nima poporului.

Neîndoielnic, anii inaugurați de Congresul al IX-lea 
al partidului se vor înscrie in istoria patriei drept epoca 
celor, mai fertile împliniri. In acești ani, întregii vieți 
social-economice i-a fost imprimat un dinamism fără 
precedent, tcate zonele țării fiind conectate la o 
impetuoasă dezvoltare, practic de pe harta țării dis- 
părind acele locuri încremenite altădată în uitare și 
înapoiere economică. Dezvoltare care a fost în perma
nență dublată de o vastă ofensivă a înnoirii și moder
nizării, a conectării economiei naționale la cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, a afirmării 
plenare a factorilor calitativi. Sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu a fost creat și perfecționat 
continuu un cuprinzător sistem de conducere a țârii 
de către popor, un cadru, unic în felul său, de parti
cipare a tuturor oamenilor muncii la conducerea socie
tății, la soluționarea problemelor obștești. Concomitent 
s-a declanșat și purtat o amplă bătălie pentru for
marea omului nou, adine pătruns de responsabilitatea 
față de destinul patriei, devotat cauzei partidului 
comunist.

Romonio socialistă, președintele său au desfășurat 
in toți acești ani o rodnică și efervescentă activitate 
internațională, aflată statornic sub nobilul semn al 
idealurilor de pace, independență și progres ale 
popoarelor, conferind noi dimensiuni vocației nțil<' 
de pace, prietenie și colaborare a poporul^' ,r 
Contribuțiile larg apreciate ale președintelui kon. tr 
la descifrarea fenomenelor majora ale lumii contempo
rane, la înțelegerea sensului proceselor ce au loc în 
viața internațională, prezența activă a țării la soluțio
narea constructivă o problerneloi mondiale au adus 
României un larg prestigiu internațional, pe toate meri
dianele numelă țării fiind rostit cu respect alături de 
cel ol pieședintelui său - eroul păcii.

Pentru consecvența unei activități revoluționare de o 
jumătate de veac, pentru inalto dăruire cu care a acțio
nat și acționează spre binele poDorului, spre gloria 
României, intreaga noastră națiune il înconjoară cu 
dragoste, stimă și recunoștință pe alesul său fiu, adine 
pătiunsă de adevărul că în însușirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu iși află ilustrare inseși virtuțile poporului, 
că nobila sa viață și activitate dau o nouă strălucire 
celor mai inalte tradiții, integrindu-se firesc in șirul 
marilor ctitori de țară, ai libertății și independenței ei. 
întreaga noastră națiune vede în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cirmo destinelor țării chezășia 
împlinirii tuturor aspirațiilor sale, o înălțării României 
pe mereu mai inalte culmi de civilizație socialistă și 
comunistă.

Dr. Ion ALEXANDRESCU 
Silviu ACHIM

Unire - unitate - măreață cucerire a poporului
(Urmare din pag. I)
tea socială, partidul a împletit tn 
intreaga sa existență lupta pentru 
apărarea unității și neatirnării pa
triei cu lupta pentru o Românie 
socialistă — patrie a dreptății so
ciale, a egalității tuturor fiilor săi, 
fără deosebire de naționalitate, a 
demnității omului, cu convingerea 
că astfel se așază temelii de ne
zdruncinat unității și libertății na
ționale Acesta este sensul luptei 
eroice al nenumăratelor bătălii re
voluționare purtate de partid in anii 
grei ai ilegalității; acesta este sen
sul întregii activități desfășurate de 
partid ir. anii de cind se află la 
conducerea destinelor tării.

Cu deosebire in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului. concomitent cu o 
vastă dezvoltare economică, parti
dul a pus. In operă un amplu șl 
armonios ansamblu de măsuri me
nit să asigure participarea activă și 
efectivă a oamenilor muncii la con

ducerea societății, la soluționarea 
problemelor obștești, dezvoltarea 
social-economică a tuturor zonelor 
țării, in vederea creării unor condi
ții egale de afirmare pentru toți fiii 
patriei, fără deosebire de naționa
litate, modelarea profilului omului 
nou, cu un larg orizont de cu
noaștere, profund devotat cauzei 
partidului și patriei socialiste. Na
țiunea noastră socialistă este, prin 
toate acestea, mai unită ca ori- 
cind, aceleași gînduri și simțăminte 
animindu-i pe toți cetățenii pa
triei; expresia cea mai grăitoare a 
acestui adevăr o constituie angaja- 
rej plenară a tuturor oamehilor 
muncii în înfăptuirea programelor 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului — răspunsul prin fapte 
la chemarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată de la tribuna 
marelui forum comunist, de a nu 
precupeți nici un efort pentru pro
gresul continuu al patriei, pentru

ascensiunea ei spre piscurile înalte 
ale civilizației comuniste.

Unitate—independentă: istorice 
cuceriri ale acestor ani, strins în
gemănate de numele și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. lată 
de ce întregul nostru popor îl in- 
conjoacă cu dragoste și adîncă re
cunoștință pe marele său fiu, adu- 
cîndu-i un fierbinte omagiu acum 
la împlinirea a 50 de an| de eroică 
și neîntreruptă activitate revolu
ționară, la aniversarea zilei sale de 
naștere. Pentru întreg ponorul, nu
mele său a devenit simbolul unită
ții noastre, chezășia apărării inde
pendenței țării și a mersului nostru 
înainte spre viitorul comunist al 
patriei.

Unire-unitate: marea lecție a is
toriei noastre. Unire—unitate: să 
fie mereu deviza noastră, pentru a 
împlini, strips uniți în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
strălucire patriotică, luminoasa ura
re a poetului — României, la tre- 
cutu-i mare, mare viitor!
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ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ în interesul popoarelor
român și ungar, al cauzei

socialismului si
în sala ansamblului artistic „Rap

sodia română" din Capitală a avut 
loc un emoționant spectacol. „Oma
giu muncii", dedicat fruntașilor în 
întrecerea socialistă, celor care, si- 
tuîndu-se în fruntea eforturilor din 
întreprinderi și șantiere, dau viață 
hotărîrilor partidului, indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înaintarea țării pe drumul 
progresului neîntrerupt, al socialis
mului și comunismului. Organizat 
de Consiliul Central țd Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
șt Radioteleviziunea română, spec
tacolul. susținut de formații artis
tice și soliști laureați ai Festivalu
lui național „Cintarea României" și 
ansamblul artistic „Rapsodia româ
nă" al U.G.S.R. s-a constituit in
tr-un vibrant omagiu adus Româ
niei socialiste, partidului, secreta
rului său general cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversării zilei sale 
de naștere, Cîntecele semnate de 
Radu Paladi. Dimitrie Cuclin, Va- 
sile V. Vasilache, versurile poeților 
Victor Tulbure, Eugen Frunză. Cor- 
neliu Vadim Tudor ș.a. poemul 
muzical-coregrafic „Dacii" (scena
riul și coregrafia : Theodor Vasi- 
lescu — artist emerit). Balada lui 
lancu Jianu (interpretată de grupul 
,,Miori.ța“-Borzești). dansul tematic 

’ ■ „Din grădina
“, interpreta- 
sambluri ar
de la „Elec- 
mbinatul de 
ivinești, în- 

■ț ; Plopeni,
precum și 

lerpretate de 
•ria Ciobanu, 
e Turda ș.a„ 

-îplinirilor pe 
±e-a cunoscut în acești ani 

luminoși ai socialismului, dragostea 
fierbinte cu care toată națiunea 
noastră îl omagiază pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

★
Sîmbătă a avut lpc la Ateneul 

Român concertul vocal-simfonic 
„Onor comandantului suprem", sus
ținut de muzica reprezentativă a 
armatei, corul și soliștii Ansamblu
lui artistic „Doina" al armatei, co
rul Școlii militare de muzică.

La concert au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, membri ai 
Consiliului de conducere al Minis
terului Apărării Naționale, oameni 
de cultură și artă, generali și ofi
țeri. veterani din războiul antihitle
rist, un numeros public.

Spectacolul a dat glas sentimen
telor de profundă dragoste pe care 
oamenii muncii, militarii Ie nutresc 
față de România socialistă, de pu
ternic atașament la politica înțe
leaptă, clarvăzătoare a Partidului 
Comunist Român de edificare a 
noii orinduiri, față de conducătorul 
iubit și stimat al partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustrînd prin vers și cîntec bucu
ria înfăptuirii mărețelor idealuri 
gle socialismului pe pămîntul ro
mânesc, înalta satisfacție de a trăi 
și munci demn. într-d 'țară' liberă, 
prosperă și independentă.

Concertul s-a constituit intr-un 
cald și vibrant omagiu adus, la îm
plinirea a 50 de ani de activitate 
revoluționară și aniversarea zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae

cinema
• Comoara: VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Mama: CENTRAL (14 12 24) — 9;
11.15; 13.30; 15.43; 18: 20.

) — 15.30;

DRUMUL 
19.
- 9,15; 11:
00 — 17,45;

FERENTARI
19.30. •
60 30 85) —
UL (11 48 03) 

FLACARA

TA (14 27 14)
— y; n.iv. _____________ (21 49 46) —
9; 11.15; 13.30.
• Quo vadis homo sapiens : MIORI
ȚA — 15,45; 18: 20. TOMIS — 15,43:
18: 20.
• Competiția: SCALA (11 03 72) —
9,15; 11,45: 15,15; 17.45; 20.15. FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Rug și flacără, — 9; Transportul — 
11; 13,15: 15.30; 17,45: 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• Vii Și 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;

• Muzeul de artâ al Republicii Socia
liste România: (parter): Salonul mu
nicipal de pictură, sculptură șl grafi
că; (etajul I) : expoziția comemorati
vă „Ion Andreescu" — anii de creație 
In țară ; (etajul II) : expoziția Flaviu 
Dragomir, pictură, sculptură și grafi
că.
• Muzeul colecțiilor : Tapiseria polo
neză din secolul al XVIH-lea pină as
tăzi.
• Sălile Dalles: expoziția republica
nă de design.
• Galeria Orizont : Vasile Dobrlan, 
pictură.
• Galeria Slmeza : expoziție de grup 
„Arta metalului".
• Galeria Eforie : Sandu Petrea, pic
tură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Anca Pedvisocar, pictură; (etaj): Bă- 
lașa Ionescu, pictură.
• Galeria Galateea : Gherghina Dumi- 
trache, ceramică
• Galeria municipiului București : 
Virgil Popa, pictură.
• Muzeul satului Și de artă populară : 
expoziția „Tradiție și inovație in crea- 
ția populară a județului Olt".
• Galeria „Informația": Ion Hacik, 
grafică.

11,15; 13.30: 15.45: 18; 20.
© Anna celor o mie de zile : STU
DIO (59 53 15) — 10; >13; 16; 19.
• Bani grei : UNION (14 49 04) — 9.30: 
11,30: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Raidul vărgat : AURORA (35 04 66)
— 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20.’
• Cavalerii teutoni : 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.
• Intilnire 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 (63 49 45) — 9; 11.45: 14.30 ; 
17.15; 20. GLORIA (47 46 73) - 8.45:
11,30; 14,15; 17; 19,45, FLAMURA 

Ceaușescu. comandantul suprem al 
forțelor noastre armate.

La reușita spectacolului și-au dat 
concursul prim-soliști ai Operei 
Române și ai Teatrului de operetă.

★
în semn de profund și cald oma

giu adus tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la aniversarea a 50 de 
ani de activitate revoluționară și 
a zilei sale de naștere, la căminul 
cultural din Scornicești a avut loc, 
simbătă, o intilnire a oamenii:, r 
muncii din localitate cu scriitorii, 
redactorii-șefi ai unor reviste lite
rare și directori de edituri.

Cu acest prilej, scriitorii au citit 
versuri din creația literară proprie, 
dedicate patriei, partidului și condu
cătorului nostru iubit, au evocat, in 
cuvinte emoționante, personalitatea 
proeminentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și rodnica sa activitate 
revoluționară, ca o pildă vie de de
votament în slujirea înaltelor idea
luri umaniste ale comuniștilor ro
mâni, ale întregului nostru popor 
și ale tuturor forțelor progresiste 
și democratice din lume, relevînd, 
totodată, aportul decisiv al secre
tarului general al partidului la 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, la 
înflorirea fără precedent a culturii 
și artei în țara noastră, precum și 
la creșterea prestigiului internațio
nal al literaturii române.

în încheiere, formațiile artistice 
ale căminului cultural din Scorni
cești au prezentat un spectacol li- 
terar-muzical-țoregrafic omagial.

Asemenea întîlnirj și dialoguri ale 
oamenilor muncii de cele mai di
ferite vîrste și profesii din județul 
Olt cu membri ai Uniunii scriito
rilor, urmate de spectacole cultu- 
ral-artistice omagiale au mai avut 
loc la Casa de cultură a sindicate
lor din Slatina, ca și la casele de 
cultură orășenești din Caracal și 
Balș.

★
Sîmbătă. la Muzeul de istorie 

națională și arheologie din Con
stanța .s-au desfășurat lucrările 
simpozionului cu tema : „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o viață de
dicată luptei revoluționare, ferici
rii poporului, independenței patriei 
și victoriei comunismului". în ca
drul simpozionului, numeroși isto
rici, cercetători, muzeografi, cadre 
didactice ce predau științe sociale 
au prezentat auditoriului — acti
viști de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderile ora
șului, membri de partid cu stagiu 
în ilegalitate, elevi și studenți — 
aspecte ale vieții șt activității re
voluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, idei-forță ale „doctrinei 
Ceaușescu" privind instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, asigurarea unei 
lumi a păcii și colaborării interna
ționale.

★
împlinirea a cinci decenii de ac

tivitate revoluționară și apropiata 
aniversare a zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușgscu prile- 
jjțuesc in județul Iași organizarea 
â numeroase acțiunj cu caracter 
politic, cultural-artistic și educativ, 
menite să omagieze viața și perso
nalitatea secretarului general al 
partidului nostru, să pună în relief 
marile izbînzi dobîndite de poporul 
român în anii construcției socia

(85 77 12) - 9; 11.45: 14,30: 17.15: 20.
S Domnul miliard : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19.30.
• Șeriful din Tennessee : GIULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Piedone africanul : COTROCENI
• 49 48 48) - 14 ; 16.30; 19.
• Zbor mortal : FLOREASCA (33 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 
(33 15 17) - 13; 17.15: 19,30.
© Papillon : MUNCA (21 50 97) — 16; 
19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Gaițele — 10; Caligula — 15; 
FUumena Marturano — 20; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 10,30; 19;
(sala mică a Palatului) : Gimnastica 
sentimentală — 15; 19.
• Opera Română (13 18 57): Precau- 
țiuni inutile (La fllle mal gardee) — 
11; Cavalleria rusticana, Paiațe — 13.
• Teatrul de operetă (14 89 11) : Ste
lele operetei — 10,30; Lăsați-mă să 
clnt — 19,30.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 10; Mobilă și 
durere — 15; Amintiri — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Barbul Vă- 
cărescul și Occisio Gregorii — 10;
Poezia muzicii tinere — 15; 19.
• Teatrul Mic '14 70 81) : înaintea pen
sionării 10,30; Fluturi, fluturi —
19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mi
rii ala — 11; Stop pe autostradă —
19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 10,30; Tumul de fildeș —
19,30.
@ Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 10,30; 
Sentimente și naftalină — 15; Jocul 
vieții și al morții în deșertul de cenușă.
— 19,30; (sala Studio): Noaptea um
brelor — 10; Pensiunea doamnei Olim
pia — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul — 10; Ordinatorul
— 15; Povestea unei iubiri — 19.30;
(sala Giulești, 18 04 85) ; Șapte martori
— 18.
& Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 11; EX 
— 18,30. 

liste, cu deosebire in perioada de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului. de înfăptuirea cărora șe 
leagă indisolubil numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

La Hîrlău a avut loc sîmbătă o 
masă rotundă cu tema „Contri
buția președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cauza păcii, 
securității, a independenței și su
veranității popoarelor", iar la bi
blioteca orășenească din aceeași 
localitate s-a deschis expoziția de 
carte „Opera tovarășului Njcolae 
Ceaușescu — solie de pace și 
colaborare între popoare". în ace
eași suită de manifestări se înscriu 
și dezbaterea „Concepția P.C.R., a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire . la 
înfăptuirea unei profunde revolu
ții agrare in România" care a avut 
loc la căminul cultural din co
muna Tătăruși.

★
Sub egida Comitetului județean 

de partid Tulcea, in numeroase lo
calități din acest județ printre 
care : Luncavițâ, Isaccea,. Măcin, 
Babadag, s-a organizat simpozionul 
itinerant cu tema : „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu des
pre istoria patriei și poporului ro
mân, cu privire la crearea statului 
național unitar român". Participan- 
ții la acest simpozion dedicat oma
gierii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversării zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au scos in evidență dra
gostea față de patrie, față de pă
mîntul natal, față de poporul din 
rindurile căruia s-a ridicat, atașa
mentul și respectul față de limba 
și cultura acestuia, față de tradi
țiile lui de muncă și de luptă, pen
tru apărarea libertății și Indepen
denței patriei — ca trăsături defi- . 
nitorii ale vieții și ale concepției 
politice a președintelui României 
socialiste,

★
„Nicolae Ceaușescu — omul și 

comunistul" se intitulează simpo
zionul care a avut loc la întreprin
derea „Textila" din Vaslui, urmat 
de un recital de poezie patriotică 
și revoluționară, vibrant și călduros 
omagiu adus celor 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniver
sării zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în același con
text omagial, la casele pionierilor 
din Vaslui, Birlad și Huși s-a desfă
șurat concursul cu tema „Să cu
noaștem viața și activitatea revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu". De asemenea, la Casa 
pionierilor din Vaslui s-a deschis 
expoziția de artă plastică „Culorile 
patriei, culorile copilăriei noastre", 
iar la Casa de cultură din orașul 
Negrești a avut loc un spectacol 
muzical-Iiterar intitulat „Omagiu 
celui mai iubit fiu al țării".

★
„Un om, o Inimă, o țară" a fost 

genericul unui amplu spectacol cul
tural-artistic susținut de forrnațiile 
culturale ale Casei de cultură â 
sindicatelor din Tg. Mureș, la cape 
și-au adus contribuția și membrii 
cenaclului literar din lbțalitâto/ 
„Liviu Rebreanu". La Căminele 
culturale din Gurghlu, Sărmaș, Vî- 
nători. Deda, Acățari și în alte lo
calități rurale din județul Mureș 
s-au desfășurat conferințe și expu
neri, spectacole cultural-artiștice

• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui 
Tănase — 11; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Funcționarul de la Domenii
— 11; Frumosul din pădurea zăpăcită
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10,30; 
Cădere liberă — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ti- 
grișorul Petre — 10; 12; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu“) : Aventurile lui 
Plum-Plum — ii.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 10; 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19,30.
• Ansamblut „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ritmurile tinereții — 16; Cîn- 
tăm cu drag la oameni buni — 19.
• Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Veselia are 
cuvîntul — 16,30; 19,30.

expoziții 

dedicate celor peste 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniversă
rii zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La bibliotecile 
din Tg. Mureș și Sighișoara, la cele 
din Luduș, Tirnăveni, Reghin și 
Sovata au fost vernisate expoziții 
de carte social-politică, care ilus
trează vasta operă a secretarului 
general al partidului, președintele 
României socialiste.

★
La Combinatul de prelucrare a 

lemnului din Brăila a fost organi
zată masa rotundă cu tema „Ac
tivitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — simbol al 
păcii și prieteniei între popoarele 
lumii", iar sub genericul : „Con
tribuția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane", în comunele Ianca, Tra- 
ianu, Movila Miresii și Romanu au 
avut loc simpozioane și expuneri 
în cadrul cărora au fost evidențiate 
excepționalele calități de revoluțio
nar și conducător ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat 
și iubit fiu al națiunii noastre, ac
tivitatea, sa neobosită pentru pro
movarea păcii și prieteniei, pentru 
destindere și colaborare intre toa
te țările și popoarele lumii. în co
munele Șutești. Chiscani. Jirlău, 
Scorțaru Nou și Gemenele, forma
ții artistice de amatori au prezen
tat vibrante recitaluri literar-muzi- 
cale semnificativ intitulate : 
„Ceaușescu și poporul". în nu
meroase școli din municipiul Brăi
la au fost organizate manifestări 
politico-educative sub genericul : 
„O viață închinată progresului și 
păcii in lume" urmate de vibrante 
programe artistice omagiale inti
tulate : „Părintele copilăriei noas
tre fericite".

★
„Nicolae Ceaușescu — ctitor de 

frumuseți ale eternei Românii", este 
genericul unei ample expoziții de 
carte deschise in marea sală de ex
poziții a Bibliotecii județene „V. A. 
Urechia" din Galați, expoziție ce 
reunește volume din opera so
cial-politică, economică și filozofică 
a secretarului general al partidu
lui, președintele României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apărute atit in țara noastră, cit și 
în traduceri pe alte meridiane ale 
globului.

La Casa municipală de cultură 
Tecuci și Ia Casa de cultură a ora
șului Berești au avut loc simpo
zioane cu tema „Conceptul de uma
nism revoluționar In gîndlrea și 
opera secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
la care au participat oameni ai mun
cii din cele două localități gălățene. 
De asemenea, in mari întreprinderi 
gălățene, printre care combinatul 
siderurgic, șantierul naval I.N.F.- 
NAVROM și Trustul de construc
ții, au fost organizate expuneri, 
dezbateri și mese rotunde avînd 
drept generic: „P.C.R. — conducă
tor încercat al luptei poporului 
nbstru pentru libertatea națională 
și progres social, contribuția fun
damentală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate tn 
România".

tv
Programul l

8,00 Consifltații pentru tnvățămîntul 
seral

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patrie!
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
17.10 Călătorii spre viitor. Emisiune- 

concurs realizată in colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor.

18,00 Cintarea României
18.45 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Opera tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, contribuție strălucită la 
dezvoltarea creatoare a teoriei re
voluționare.

19,30 Așa se-aratâ țării, azi, partidul. 
Spectacol de poezie șl muzică, 
realizat de Radioteleviziunea ro
mână.

20.10 Teatru T.V. : „File din cronica 
Unirii" de Mircea ștefânescu.

21.45 E primăvară in ianuarie. Intilnire 
cu opera, opereta și baletul,

22.50 Telejurnal.
Programul 2

13,00 Concert de prtnz fn Interpretarea 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
vlziunli.

14.10 Teatru T.V. : „Auzi ?... Pescărușii" 
de Radu Theodoril.

15.25 Melodii populare
15.50 Clubul tineretului.
16.33 Desene animate.
17.00 „serata muzicală TV“ — Tineretul 

și educația muzicală (II),
19.00 Telejurnal.
19.20 Telerama.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 23 

Ianuarie ora 20 — 26 Ianuarie ora 80. 
in țară : Vremea va ti relativ rece la 
Începutul intervalului, apoi se va În
călzi din nou, incepind din vestul 
țării. Cerul va ti schimbător. Vor că
dea precipitații slabe, locale, sub formă 
de ploaie, la po vită și ninsoare Îndeo
sebi in regiunile din estul țării. Vîn- 

împlinirea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și apropiata săr
bătorire a zilei de naștere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant su
prem aJ forțelor noastre armate 
prilejuiește si in armată desfășu
rarea unor ample și vibrante mani
festări omagiale.

în comandamentul din care face 
parte colonelul Eugen Fuicu a avut 
loc o sesiune de referate cu tema : 
„Armata la posturile marilor răs
punderi patriotice, pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al 
Xîl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a prevederilor Di
rectivei comandantului suprem". 
Sesiunea a prilejuit aprofundarea 
cunoașterii politicii interne și ex
terne a partidului, a activității sale 
in domeniul militar, a scos cu 
putere în evidență contribuia de
terminantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor noastre armate, la elabo
rarea si înfăptuirea aedstei poli
tici. la întărirea capacității de 
apărare a patriei.

înaltei sărbători i-a fost dedi
cată o seară literar-artistică oma
gială organizată la Casa centra
lă a armatei. Prin versuri in
spirate au fost • omagiate patria, 
partidul și conducătorul său iubit. 
Corul a capella al Ansamblului ar
tistic „Doina" al armatei, dirijat de 
Gheorghe Popescu, a interpretat 
piese muzicale omagiale. în în
cheiere, s-a vizionat filmul „Raport 
comandantului suprem", realizat de 
Studioul cinematografic al armatei.

♦
La Biblioteca centrală a Ministe

rului Apărării Naționale a fost des
chisă expoziția de carte „Apărarea 
patriei, a independenței naționale 
— operă a întregului popor". Sint 
reunite opere ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu editate in țară 
și peste hotare, traduse in limbi de 
circulație internațională, lucrări 
care înfățișează elocvent rolul de
terminant al gindirii și activității se
cretarului general aî partidului la 
dezvoltarea teoriei și practicii con
strucției socialiste în patria noastră.

Sînt expuse, de asemenea, volu
me consacrate doctrinei militare 
naționale al cărei strălucit fondator 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cadrul ciclului tematic „în 
fruntea patriei și partidului — cel 
mai iubit fiu al poporului român", 
la Casa armatei din Timișoara a 
fost prezentat simpozionul „Epoca 
NicPlae Ceaușescu — epoca celor mai 
profunde înnoiri și mărețe împli
niri" și expunerea „Exemplul vie
ții și activității revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu — în
dreptar luminos pentru tînăra ge
nerație. în slujirea, cu devotament 
și credință a idealurilor partidului, 
.țării și poporului".

De frumoase aprecieri s-a bucu
rat recitalul de poez.iet „Un om, o S" 
inimă, o țară" prezentat de man- '’ 
brii cenaclului literar „Nicolae 
Tăutu" de la Casa armatei din 
Cluj-Napoca.

(Agerpres) 
____________________ >

19.50 Concert popular duminical.
21.30 Romanțe.
21.55 Din marea carte a patriei. Efigii 

contemporane in noua geografie a 
pâmintului străbun.

22.20 Seară de balet.
22.50 Telejurnal.

LUNI, 24 IANUARIE 1983
Programul 1

15,00 Telex
15.05 Emisiune tn limba maghiară
17.50 1007 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Mereu vie. flacăra unității
20,35 „E scris pe tricolor unire" — spec

tacol llterar-muzlcal-coregraflc
21,15 Industrializarea — baza progresu

lui multilateral al României Ctitorii 
din epoca Ceaușescu

21,40 „Partid triumfător, eu cred In
tine" Spectacol muzical-literar-co- 
regraflc organizat de C.C. al
U.G.S.R. Partea I

22.00 Telejurnal
22,10 „Partid triumfător, eu cred In tine" 

Spectacol muzical-Uterar-coregraflc 
Partea a Il-a

Programul 2

15.00 Telex
15.05 Cenacluri ale tineretului
15,23 Film artistic : „Vis de ianuarie". O 

producție a Casei de filme Cinci
16.50 La Început de săptămină
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Din creația compozitorului Paul 

Constantinescu
20.55 Sentimentul unității naționale o- 

glindlt in literatura română
21,40 Cîntecul și poezia care ne-au Înso

țit istoria
22.00 Telejurnal
22,10 Partid triumfător, eu cred In tine" 

Spectacol muzlcal-llterar-coregra- 
fic Partea a n-a

tul va sufla moderat, cu Intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 10 și zero grade, izolat mai 
coborite in depresiuni. Temperaturile 
maxime vor oscila intre zero șl 10 
grade. Ceață slabă dimineața și seara. 
In București : Vremea va ti rece la 
început, apoi se va încălzi din nou. Ce
rul va tl schimbător, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vint moderat. Tempera
turile minime vor ti cuprinse intre mi
nus 3 și zero grade, Iar maximele vor 
oscila Intre 2 și 5 grade. Ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

Se împlinesc 35 de ani de la în
cheierea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România șl Ungaria, impor
tant document politico-juridic care 
a deschis perspective noi relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

Așa cum se știe, trăind și mun
cind ca vecine din vremuri îndepăr
tate, cele două popoare au conlucrat 
adesea in lupta pentru o viață mai 
bună. Ele au avut, în același timp, 
de infruntat vicisitudinile politicii de 
învrăjbire și ați țâre șovină, promo
vată de clasele exploatatoare, de 
forțele reacțiunii și imperialismului, 
interesate în întreținerea unui cli
mat de ostilitate pentru a-și promo
va propriile interese de dominație. 
Combătind cu hotărire această poli
tică, cei mai buni fii ai popoarelor 
român și ungar, mișcările revoluțio
nare din România și Ungaria și — 
mai cu seamă — comuniștii s-au 
pronunțat pentru 
dezvoltarea unor 
legături de prie
tenie trainică 
intre cele două 
țări, considerînd 
că aceasta nu 
poate fi decît 
spre binele și in 
interesul lor real.

Impresionante 
pagini de solida
ritate au fost în
scrise în cronica 
legăturilor româ- 
no-ungare prin 
participarea, ar
matei române, 
alături de armata 
sovietică, la ma
rile bătălii pentru 
izgonirea hitleriș- 
tilor din Ungaria și eliberarea țării 
vecine. în războiul de eliberare purtat 
cu eroism pe pămîntul Ungariei, tru
pele române au participat, așa cum se 
știe, cu un efectiv de circa 210 000 
soldați și ofițeri, au eliberat peste 1 200 
de localități, intre care 14 orașe ; in 
aceste încleștări, trupele române au 
dat grele jertfe de singe, fiecare al 
cincilea . ostaș român fiind rănit sau 
pierind pe cimpu! de luptă.

Documentul de la 24 ianuarie 1MB 
a consfințit noile realități istorice 
create odată cu instaurarea puterii 
oamenilor muncii în cele două țări 
și a deschis calea edificării, pe baze 
noi, a colaborării intre poporul ro
mân și poporul ungar, colaborare 
care, de atunci, a dobindit un con
ținut calitativ superior, s-a caracte
rizat printr-o evoluție ascendentă.

Pornindu-se de la experiența acu
mulată de cele două țări în con
strucția socialistă, cit și în domeniul 
colaborării dintre ele, precum și de 
la transformările intervenite în Eu
ropa și in întreaga lume, la 24 fe
bruarie 1972 a fost semnat, la*  Bucu
rești, cel de-al doilea tratat româ- 
no-ungar, care a stabilit cadrul și a 
jalonat dezvoltarea în continuare a 
conlucrării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, în toate 
domeniite de interes comun. Așa 
cum .atestă viața însăși, așezarea re
lațiilor dintre cele do-uă țări și po
poare pe temelia principiilor egali
tății,1: respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne ale celuilalt, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, respectarea consecventă 
a acestor principii reprezintă cheză
șia lărgirii neîntrerupte a colaborării.

Evoluția relațiilor reciproce de
monstrează însemnătatea deosebită a 
legăturilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, ro
lul decisiv al întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae

35 de ani de la încheierea 
primului Tratat de prietenie, 

colaborare și asistență 
mutuală dintre România 

și Ungaria

© SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
• Astăzi au loc meciurile celei 

de-a 25-a etape a campionatului na
țional feminin de handbal. Iată or
dinea jocurilor : Rulmentul Brașov 
— Mureșul Tg. Mureș ; Știința Ba
cău — Progresul București ; Chimis
tul Rm. Vilcea — A.E.M. Timișoara; 
T.E.R.O.M. Iași — C.S.M. Sf. Gheor
ghe ; Textila Buhuși — C.S.M. Inde
pendența Sibiu și Hidrotehnica Con
stanța — Confecția București.
• „Turneul campionilor" la tenis 

a programat la „Madison Square 
Garden" din New York ultimele două 
partide ale sferturilor de finală. 
Americanul Jimmy Connors l-a în
vins cu 7—6, 6—2 pe compatriotul 
său Johan Kriek. iar cehoslovacul 
Ivan Lendl a cîștigat cu 6—4, 7—5 
jocul cu francezul Yannick Noah. In 
semifinale, McEnroe (S.U.A.) ii va 
intilni pe argentinianul Vilas, iar 
Lend! va juca în compania lui 
Connors.

Rezultate înregistrate în semifina
lele probei de dublu : Stewart, 
Taygan (S.U.A.) — Amaya, Pfister 
(S.U.A.) 6—2, 6—2 ; McEnroe, Fle
ming (S.U.A.) — Slozil, Smid (Ce
hoslovacia) 6—3, 6—4.

® în. prezența a 10 009 de specta
tori, la Cairo, s-a disputat meciul 
amical de fotbal dintre o selecționată 
locală și reprezentativa Ungariei. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0).
• A început cea de-a 51-a ediție 

a competiției automobilistice „Raliul 
Monte Carlo", la care participă 250 
de echipaje, competiția urmind să se 
încheie Ia 23 ianuarie. Conform re
gulamentului. startul s-a dat din 7 
orașe : Londra, Paris, Monte CJarlo, 
Bad Homburg (R.F.G.), Lausanne, 
Roma și Barcelona.

1
Ceaușescu și Jânos Kâdăr, care, evi
dențiind largi posibilități pentru 
dezvoltarea colaborării româno-un- 
gare pe multiple planuri, au creat 
importante premise și au deschis 
ample perspective Întăririi relațiilor 
de prietenie, bună vecinătate și co
laborare între cele două țări și po
poare in noua etapă a făuririi socia
lismului.

Referindu-se la rezultatele con
vorbirilor avute cu prilejul intilnirii 
de la Debrețin și Oradea, din 1977. 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Am stabilit- împreună un 
amplu program de colaborare mul
tilaterală, care, fără îndoială, va fi 
salutat cu satisfacție de popoarele 
noastre, profund interesate să înain
teze in colaborare pe calea progre
sului, a bunăstării lor. a edificării 
orinduirii socialiste". La rîndul său, 
tovarășul JANOS KADAR sublinia : 
„Sintem ferm convinși că munca 

noastră depusă 
pentru adincirea 
în continuare a 
prieteniei, alian
ței și colaborării 
noastre slujește 
deopotrivă intere
selor celor două 
popoare, precum 
și intereselor co
mune ale țărilor 
socialiste frățești, 
contribuie la 
succesul luptei 
desfășurate pe 
pian mondial 
pentru victoria 
socialismului, a 
progresului și 
păcii".

Dezvoltarea re
lațiilor româno- 

ungare este pusă în evidentă de 
evoluția colaborării economice. Pre- 
văzind importante creșteri ale volu
mului schimburilor de bunuri mate
riale in raport cu cincinalul prece
dent, acordul pe perioada 1981—1985 
a fost suplimentat nu de mult cu înțe
legeri privind o nouă lărgire a aces
tor schimburi. Ca o reflectare a nive
lului economiilor naționale ale celor 
două țări, au avut loc mutații cali
tative în comerțul reciproc, ponde
rea mașinilor și utilajelor atingind 
peste jumătate în totalul schimbu
rilor. Convorbirile la diverse nive
luri, purtate la București și Buda
pesta, au evidențiat existența de dis
ponibilități reciproce in vederea ex
tinderii în continuare atit a relațiilor 
comerciale, cit și a cooperării și spe
cializării in producție.

S-a dezvoltat, de asemenea, cola
borarea pe plan științific și tehno
logic, în domeniile artei și culturii. 
S-au extins schimburile de experi
ență pe linia organizațiilor obștești, 
de femei, tineret etc, în vederea unei 
mai mari apropieri și mai bune cu
noașteri intre cele două popoare.

Pe planul vieții internaționale, 
România și Ungaria depun eforturi, 
alături de celelalte țări socialiste, de 
celelalte țări și popoare ale lumii, 
pentru asigurarea păcii și înfăptui
rea dezarmării, soluționarea diferen
delor dintre state prin mijloace paș
nice, oprirea încordării și reluarea 
politicii de destindere și colaborare, 
realizarea securității inEuropa și 
pe îrttreg globiii.

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și Ungaria, poporul nostru, 
adresind poporului din țara vecină 
cordiale felicitări, urarea de a ob
ține noi succese, își exprimă încrer 
derea că relațiile româno-ungare se 
vor dezvolta pe mai departe. în in
teresul ambelor națiuni, al cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii.

• Finalele „Daciadei" la schi fond 
(sport de performanță — seniori) au 
continuat simbătă la Predeal, cu 
probele individuale pe distanțe scur
te. In proba feminină de 5 km, or
dinea primelor trei clasate a fost 
aceeași ca cea înregistrată joi, la 10 
km. Pe primul loc s-a situat Elena 
Reit-Lagusis, urmată de Iuliana Po- 
poiu și Elena Urs-Oncioiu, toate de 
la Tractorul Brașov.

La masculin, pe distanta de 15 km. 
Ion Lungoci (Dinamo Brașov) a cîș
tigat al doilea titlu național la a- 
ceastă ediție. L-au urmat în clasa
ment Gyula Kiss și Gheorghe Ber- 
dar — ambii de la Ă.S.A. Brașov.
• Pe stadionul municipal din 

Brașov s-a disputat simbătă meciul 
de fotbal dintre echipa reprezenta
tivă a României și echipa ’ Sportul 
studențesc. Victoria a revenit, cu 
scorul de 5—1 (1—1), echipei națio
nale, prin golurile marcate de Ga
bor, Iordache, Radu II, Balint și Co
ra?. Pentru Sportul studențesc a în
scris Terheș.

Formația României a început par
tida în următoarea alcătuire : Mora- 
ru, — Rednic, Iorgulescu, Ștefănes- 
cu, Ungureanu — Augustin, Klein, 
Boloni, Bălăci — Cămătaru, Gabor. 
Au mai intrat în joc Lung, Andone, 
Munteanu II, Radu II, Balint, Co- 
raș, Iordache, Hagi și Nica.

® Intr-o declarație făcută presei 
la Las Vegas, Monique Berlioux. di
rector al Comitetului Internațional 
Olimpic, a anunțat că la turneul de 
box al Jocurilor Olimpice de vară 
a fost admisă, de către Comitetul 
executiv al C.I.O., și a 12-a catego
rie — supergrea. însă la această ca
tegorie, comitetul executiv a limitat 
numărul de pugiliști ce pot fi în
scriși la 12.

• COMPUTERUL Șl 
PLANETA VENUS. Pornind 
de Ia informațiile obținute des
pre luceafărul dimineții cu aju
torul stațiilor cosmice care au 
zburat în direcția lui și care au 
lansat aparatură științifică pe 
suprafața sa. cercetătorii de la 
Institutul de geochimie și chi
mie analitică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și-au propus 
să obțină, cu ajutorul compute
rului, răspunsuri referitoare la 
componența rocilor venusiene. 
Conform prognozelor astfel ob
ținute. rocile granitice de pe 
Venus sînt foarte asemănătoa
re cu cele de pe Pămint. în al
cătuirea lor intrînd insă, in pro

porție de 5—10 la sută, minerale 
specifice conțiuind sulf — pirită 
și anhidridă. Se pare că sulful 
joacă un rol toarte important in 
meteorologia planetei. Picături
le de acid sulfuric sint princi
palul component al stratului de 
nori venusieni. anhidrida sulfu
roasă este prezentă in trooosfe- 
că. iar comoușii sulfului in ro
cile de la suprafață. Este posi
bil ca circuitul sulfului pe Ve
nus să fie comparabil. în ceea 
ce privește imnortanta sa, cu 
cel al apei pe Pămint.

• MINĂ LICHIDA.
Relativ recent, expediții ocea- 
nografice internaționale au des
coperit, in adinciturile de pe 
fundul Mării Roșii, o neobiș

nuită anomalie : la o adincime 
de circa 2 000 de metri se află 
ape calde saturate cu oxizi ai 
unor metale neferoase sau. cu 
alte cuvinte, un adevărat mine
reu lichid concentrat. Fenome
nul a stîrnit un deosebit interes 
în rindul oamenilor de știință, 
fiind intilnit Dentru prima oară 
El a stirnit insă și interesul 
unor industriași din Arabia Sau- 
dită și Sudan care au alocat re
sursele financiare necesare con
struirii unei fabrici plutitoare 
pentru extragerea metalelor ne
feroase de pe fundul Mării Roșii.

• UN TRANSPLANT 
DE FICAT a fost făcut, cu 
succes, unui sugar de 13 luni,

□Bf ^pretutindeni
cintărind ceva mai puțin de 7 
kg, intr-un spital din Pittsburg 
(S.U.A.). Operația a durat 11 
ore Copilul suferea de ocluzie 
biliară o maladie care aoare in 
primele șase luni de viață, pro- 
vocind umflarea ficatului ș! ob
turarea canalelor biliare. După 
cum au afirmat chirurgii, fără 
acest transplant micul pacient 
ar fi murit in decurs de o sâp- 
tămină. „Donatorul" a fost un 
sugar de șase luni, decedat in 
Florida, care a avut aproxima
tiv aceeași greutate.

• O UZINĂ COM
PLET AUTOMATIZATĂ 
funcționează in orașul japonez 
Nagoya. Ea fabrică piese pentru 
strunguri și pentru alte mașini- 
unelte de prelucrare a metale
lor. Uzina este utilată cu 18 sis
teme de roboți, care dau o pro
ducție egală cu cea pe care o 
asigură in uzinele clasice 200 de 
muncitori cu o înaltă calificare. 
Întregul proces de producție 
este dirijat de un computer. 
Deși crearea și utilarea uzinei a 

reclamat Investiții substanțiale, 
acestea vor fi amortizate in nu
mai doi ani, întrucit uzina func
ționează 24 de ore din 24.

• CEA MAI MARE 
CENTRALĂ EOLIANĂ 
DIN LUME, a£lată in locali- 
tatea Trelleborg (Suedia), a 
atins pentru prima dată capaci
tatea maximă pentru care a fost 
proiectată, 3 MW, in condițiile 
unei viteze a vintului de 14 
m/s. Poluarea fonicâ (zgomotul 
produs) este mult mai mică de- 
cit se credea la început Cen
trala este situată în regiunea 
cu cele mai puternice vînturi 
din Suedia, constructorii garan- 

tindu-i rezistenta la vinturi cu 
viteză de pină la 183,6 km/h.

• PĂTURĂ ANTIIN- 
CENDIU. Inventatori austra
lieni aq realizat un mijloc ab
solut nou de luptă împotriva in
cendiilor și urmărilor acestora. 
El seamănă cu o pătură obiș
nuită de lină, numai că este o 
„pătură" udă. îmbibată cu un 
lichid special. Aruncată asupra 
flăcărilor, le stinge instantaneu, 
înfășurată in jurul victimelor 
incendiului, ea calmează dureri
le provocate de arsuri și, tot
odată. are un efect bacterieid. 
Neobișnuita „pătură" se păs
trează intr-un recipient închis. 

Ea va fi de mare folos nu nu
mai in mașinile pompierilor, ci 
și in orice locuință.

• UN STRĂMOȘ ÎN
DEPĂRTAT AL OMULUI. 
Un colectiv de antropologi ke- 
nieni și jaoonezi au descoperit 
in nordul Kenyei 22 de dinți și 
fragmente de maxilar ce au 
aparținut unei maimuțe antro
poide. „Kenionitecus". un stră
moș ăl omului, icare a trăit in 
aceste ținuturi cu aproximativ 
15 milioane de ani in urmă. 
Primii dinți ai acestei soecii de 
antropoide au fost descoperiți 
în 1961 de către cercetătorii 
britanici, in împrejurimile lacu
lui Victoria.

I
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Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceausescu și aniversarea zilei sale de naștere prilejuiesc presei 
de peste hotare reliefarea înaltului prestigiu al conducătorului partidului 
și statului nostru, omul politic ale cărui gind și faptă au dat noi dimensiuni, 
nemaicunoscute, efortului creator al națiunii noastre, au înscris cu putere 
România socialistă în conștiința opiniei publice internaționale. Sînt reliefate 
ideile și tezele novatoare ale gîndirii politice și activității internaționale 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, preocuparea, angajarea sa constante 
în vederea afirmării și împlinirii aspirațiilor de pace, progres și bunăstare 
ale poporului nostru, ale întregii umanități. Ziare și reviste de peste 
hotare, dedicind articole politicii externe românești, se opresc asupra 
soluțiilor clare, realiste, de amplă rezonanță avansate de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea marilor probleme ale lumii contem
porane, pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la viață.
la existență demnă și libera.

Intr-un ampiu articol omagial, 
revista de politică externă din R.D. 
Germană „HORIZONT", publicind 
și portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. scrie : De mai mult de 
un deceniu și jumătate, tovarășul 
Nicolae Ceausescu este secretar 
general al Partidului Comunist 
Român și președinte al Republicii 
Socialiste România, țara devenind 
astăzi un stat industrial-agrar 
modern. Prezentînd momente esen
țiale din cei 50 de ani de activitate 
politică, revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. revista evocă 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului și 
statului, subliniind : „în aceste 
funcții de cea mai înaltă răspun
dere. Nicolae Ceaușescu a acționat 
pentru bunăstarea poporului român. 
Pe baza unui înalt ritm de indus
trializare și a unei agriculturi mo
derne, a crescut considerabil ni
velul de trai al oamenilor muncii 
din România".

Remarcînd. apoi, poziția fermă a 
țării noastre în direcția asigurării 
unui climat internațional de con
lucrare, pașnic — în primul rînd pe 
continentul european — „Horl- 
zont" subliniază : ..Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, se pronunță ferm pentru 
menținerea păcii în lume". Eviden
țiind contribuția secretarului gene
ral al partidului nostru la promo
varea, de către România, a unei 
politici de largă colaborare cu ță
rile socialiste, ca o „componentă 
permanentă și importantă a politi
cii României, a Partidului Comu
nist Român", revista situează, in 
context, și bunele relații ale țării 
noastre cu R.D. Germană. „între 
R.D. Germană și Republica Socia
listă România — scrie „Horizont" 
— există relații multilaterale de 
prietenie și colaborare. Acțiuni de 
virf ale acestei colaborări sînt în- 
tîlnirile dintre tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu, 
care au contribuit la ridicarea pe 
noi trepte a colaborării frățești 
dintre cele două state, pe baza co
munității orînduirilor sociale, a 
scopurilor comune". R.D. Germană 
și Republica Socialistă România vor 
acționa și în viitor pentru întări
rea socialismului și pentru apă
rarea păcii. Revista citează a- 
poi cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Sîntem conștlenți că 
realizările pe care țările noastre, ca 
dealtfel toate țările socialiste, le 
dcbîndesc pe calea, edificării noii 
orinduiri, a ridicării nivelului de 
trai material și spiritual constituie 
o contribuție de cea mai mare în
semnătate la întărirea forțelor so
cialismului, la creșterea prestigiu
lui și influenței sale in lume, la 
cauza generală a progresului, inde
pendenței naționale a popoarelor și 
a păcii".

La Phenian a apărut. în editura 
„NODON SINMUN", lucrarea inti
tulată „Suflu nou in zona carpato- 
dunăreană", sub semnătura unui 
grup de ziariști coreeni care au 
vizitat, recent. România. Sub for
ma unor note de călătorie, cartea 
prezintă, in opt capitole, situația 
politică, economică și social-cultu- 
rală din România, precum și rela- 
tii'e de prietenie și colaborare din
tre R.P.D. Coreeană și Republica 
Socialistă România. Pe prima pa
gină este publicată fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășul Kim Ir Sen, 
infățișind una din numeroasele in- 
tiiniri avute de conducătorii celor 
două țări, iar in prefață se evi
dențiază ampla dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, ca rezultat al 
întilnirilor și convorbirilor de 
profundă semnificație dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Kim Ir Sen.

Sub titlul „Iar tu, Românie 
mindră", in primul capitol se face 
o prezentare a României din punct 
de vedere geografic și istoric, pre
cum și a drapelului și Imnului de 
Stat ale țării noastre.

în capitolul următor, sugestiv in
titulat „Oamenii vorbesc despre 
anul 1965", sînt prezentate, cu nu
meroase detalii, viata, personalita
tea și vasta activitate revoluționară 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă din fragedă tine
rețe. Subliniind importanța Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, apreciindu-1 ca 
o piatră de hotar în istoria Româ
niei, ca un eveniment de o . deo
sebită semnificație in viața poli
tică și socială a țârii, in realizarea 
construcției socialiste, autorii evo
că pe larg suflul nou pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a im
primat întregii vieți politice, eco
nomice, sociale și spirituale, marea 
contribuție adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, la 
mobilizarea tuturor energiilor crea
toare ale poporului, în vasta operă 
care se desfășoară. în prezent, în 
România pentru construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
arată autorii cărții — și-a legat 
strîns soarta sa de soarta partidu
lui și a țării, de soarta poporului, 
conducind cu deplin succes lupta 
pentru înfăptuirea obiectivelor de 
bază ale noii etape revoluționare 
d-1 dezvoltare a țării. Ca militant 
pent-u pace. el desfășoară, tot
odată. și o activitate susținută pen
tru asigurarea păcii și securității in 
Europa, pentru rfeduce-ea încordă
rii internaționale si soluționarea pe 
cale pașnică a prob’emelor conflic- 

tuale, pentru dezarmare și lichida
rea armelor nucleare. Ca rezultat al 
acestei activități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se bucură de încrederea 
și stima popoarelor lumii".

în capitolele „Grîu, oțel și mîn- 
drie", „De la patru la șase mili
oane" și „Creioanele lui Bucur" 
sînt prezentate pe larg succesele 
obținute de România in ânii con
strucției socialiste în industrie și 
agricultură, marile realizări dobin- 
dite pe plan tehnico-științific și 
social-cultural, de la eliberarea ță
rii, cînd existau patru milioane de 
analfabeți, și pînă în zilele noas - 
tre, cind România are șase mili
oane de elevi și studenți, istoria 
orașului București, a dezvoltării 
sale economice, urbanistice și so- 
cial-culturale. Următoarele două 
capitole, „Canalul iși cheamă pes
cărușii" și „Fluviul, pădurea și ce
rul dau strălucire frumuseții", pre
zintă vasta activitate care se des
fășoară pe marele șantier al Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, im
portanța pe care o va avea această 
magistrală pentru economia regiu
nii și a țării și. respectiv, bogăția 
și frumusețea Deltei Dunării.

Ultimul capitol al cărții, si acesta 
semnificativ intitulat „Prietenie 

Presa de peste hotare omagiază personalitatea 
proeminentă a șefului statului român cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 

și aniversării zilei sale de naștere

veșnică pe urmele neDieritoare", 
evocă pe larg relațiile de prietenie 
și colaborare existente între Româ
nia și R.P.D. Coreeană, relații care 
sc dezvoltă pe zi ce trece pe urme
le lăsate pe pămîntul celor două 
țări de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
în timpul vizitelor făcute de-a lun
gul anilor. Cartea, publicată in 
19 000 de exemplare, este bogat 
ilustrată cu fotografii. în culori și 
alb-negru, prezentînd diferite as
pecte din viața economică și social- 
culturală a României.

Postul de radio „HESSISCHER 
RUNDFUNK", din R.F. Ge-mania, 
a difuzat. în cadrul emisiunii „Fo
rum politic", un comentariu dedicat 
personalității președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind că președinte’e Româ
niei este o personalitate de excep
ție în viața politică internațională, 
autorul comentariului a evidențiat 
politica externă independentă pro
movată de statul român, sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Au fost, de aseme
nea, reliefate poziția președintelui 
României în problemele dezarmării, 
în mod deosebit propunerile pri
vind eliminarea completă a arma
mentului nuclear din Europa, și 
eforturile României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de a se 
realiza înțelegerea și colaborarea 
intre state, într-o perioadă carac
terizată prin confruntări pericu
loase pe plan internațional.

într-un comentariu intitulat „E- 
forturi pentru pace", periodicul 
italian „ECOMOND PRESS" relevă 
o serie de concepte de politică in
ternațională afirmate cfe președin
tele Nicolae Ceaușescu, îndeosebi 
în domeniile dezarmării, rolul ne
gocierilor în reducerea tensiunilor 
în lume, necesitatea dezvoltării le
găturilor în condițiile respectării 
principiilor și normelor ce reg’e- 
mente'ază relațiile dintre state su
verane.

„Unul dintre conceptele româ
nești ce'e mai clare, care a- 
pare într-o recentă cuvîntare 
rostită de secretarul general Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
— scrie „Ecomond Press" — con
stă în următoarele : prioritate ab
solută negocierilor, necesitatea de 
a uni eforturile pentru a reduce 
tensiunile internaționale, relansarea 
destinderii, împreună cu respecta
rea independenței naționale, pen
tru a realiza o lume mai justă și 
mai bună, intr-o atmosferă de 
pace". „Președintele Ceaușescu — 
se arată — a relevat problema 
dezarmării, îndeosebi a celei nu
cleare, exprimîndu-și dorința să se 
treacă la măsuri concrete, cărora 
le-a sugerat modalitățile și am
ploarea".

Relevind apoi vocația de colabo
rare a țării noastre, in comentariu 
se arată : „România afirmă necesi
tatea unei ample dezvoltări a ra
porturilor1 dintre state. Ea dorește 
extinderea și perfecționarea con
stantă a relațiilor cu țările socia
liste, amplificarea legăturilor de 
cooperare și solidaritate cu țările 
în curs de dezvoltare, lărgirea re
lațiilor cu țările capitaliste pe baza 
coexistenței pașnice. România, prin 
glasul președintelui ei, aspiră la 
dezvoltarea legăturilor cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de siste
me sociale, bazindu-se pe temelia 
sigură și trainică a principiilor și 
normelor ce reglementează rela
țiile dintre state suverane".

■„România aduce o contribuție 
consistentă și continuă Ia pacea și 
destinderea în Europa, promovind 
de mai multi ani .colaborarea in- 
terbalcanică, la care se alătură atît 
state membre ale Tratatului de la 
Varșovia, cit și state care fac par

te din N.A.T.O. ... România dezvoltă 
această colaborare multilaterală în 
Balcani ca parte integrantă a secu
rității europene, pentru a contribui 
la pace și a dezvolta cooperarea pe 
plan international"..

„Ecomond Press" relevă, de ase
menea. că „o intensă activitate di
plomatică a fost desfășurată pe 
plan internațional în ultimul timp 
de către România și, în special, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
atît în Balcani, cit și în Europa". 
Această inițiativă și activitate s-au 
extins și la alte zone geografice, 
scrie revista italiană, menționind 
vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în diferite țări din sud- 
estul asiatic. Se apreciază că 
„obiectivul acestei noi ample ac
țiuni politice externe a președinte
lui Nicolae Ceaușescu este acela de 
a întări raporturile politico-econo- 
mice bilaterale cu țările din aceas- 

zonă geografică și de a reoune 
la ordinea zilei necesitatea reali
zării noii ordini economice inter
naționale".

Politica de pace și largă colabo
rare internațională a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
este relevată și de cotidianul ita
lian „L’UMANITA", care sublinia
ză, într-un amplu articol, că 
„România a făcut din -necesitatea 
păcii» punctul central al activității 
sale interne și internaționale". 
„Anelurile presante lansate de au
toritățile române, de președintele 
Nicolae Ceausescu și de multiple 
organisme politice și culturale pen
tru oprirea și treptata reducere 
atît a armamentelor convenționale 
și. nucleare ale ce'or două alianțe 
oouse în Europa, cit și a cheltuie
lilor privind bugetele militare sînt 
o mărturie a faptului că acțiunea 
românească în favoarea unei secu
rități reale și concrete constituie un 
proces carp continuă, inspirat azi, 
mai mult ca oricînd, de un dina

mism diplomatic, care a făcut din 
România o națiune aflată în avan
garda unui sistem de securitate și 
cooperare".

Această poziție consecventă de 
pace, scrie autorul, marchează 
omagierea a 50 de ani de activi
tate revoluționară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și aniversarea 
zilei sșle de naștere.

Revista indiană „SOCIALOOK" 
a publicat un supliment special, 
dedicat omagierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu și aniversării 
zilei sale de naștere.

în articolul intitulat „Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România", cititorilor le sint înfăți
șate momente din activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
plan politic, impactul fericit pe 
care l-a avut alegerea sa in frun
tea partidului si statului asupra 
dezvoltării economice românești si 
a creșterii fără precedent a rela
țiilor cu toate statele lumii.

„în calitate de conducător al 
partidului si statului — se relevă 
în articol — Nicolae Ceaușescu a 
imprimat politicii externe și acti
vității internaționale a României o 
linie caro promovează ferm prin
cipiile independentei si suverani
tății naționale, egalității în drep
turi. neintervenției in afacerile 
interne și avantajului reciproc, 
dezvoltării prieteniei si colaborării 
cu toate țările socialiste, extinderii 
relațiilor cu celelalte state, indife
rent de sistemele lor oolitice. con
solidării solidarității militante cu 
toate partidele comuniste si munci
torești. cu toate mișcările anti- 
imperialiste, revoluționare și pro
gresiste".

în articolul .Semnificația feno
menelor majore din viata interna
țională asa cum sint văzute de 
președintele Nicolae Ceaușescu" se 
arată că „aspirațiile poporului ro
mân, identice cu ■ aspirațiile tuturor 
popoarelor, de a trăi intr-o lume 
liberă de groaza războaielor devas
tatoare, de pericolele cursei înar
mărilor, intr-o lume a păcii, bunei 
înțelegeri și colaborării între na
țiuni. au găsit un proeminent 
promotor și un neobosit luptător în 
președintele Nicolae Ceaușescu.

înalta responsabilitate pentru des
tinele umanității imprimă gîndirii 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
optimism și încredere că omenirea 
are forța de a găsi, prin acțiuni 
comune, o cale de colaborare con
structivă, de coexistentă pașnică a 
tuturor națiunilor și de triumf 
al rațiunii. Președintele Nicolae 
Ceaușescu consideră că democrati
zarea relațiilor internaționale este 
o condiție sine qua non a depășirii 
situației dramatice contemporane 
din viata internațională și pentru 
stabilirea unui climat de încredere 
și respect reciproc intre state libere 
și cu drepturi egale".

„Nicolae Ceausescu — contribuție 
decisivă la dezvoltarea economică 
și socială a României" este titlul 
unui alt articol din suplimentul 
revistei „Socialook". în care se 
subliniază că poporul român, și cu 
el toti prietenii săi, omagiază 50 
de ani de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu si 
aniversează ziua sa de naștere. 
„Este un moment cu multiple sem
nificații pentru istoria națiunii ro
mâne. pentru forțele democratice 
și progresiste de pretutindeni. 
Personalitatea proeminentă și 
activitatea prodigioasă a pre- 
sed'nte'ui Nicolae Ceausescu amin
tesc cea mai dinamică și fruc
tuoasă eoocă a dezvoltării social- 
economice a țării, inițiativele Ro
mâniei și contribuția activă una
nim recunoscută la dezvoltarea și 
rezolvarea noilor probleme ale lu

mii contemporane. în cei 18 ani de 
cînd președintele Ceaușescu condu
ce destinele partidului și țării sale, 
viața socială a poporului român a 
cunoscut un proces de adinei 
schimbări, care au impulsionat în
treg sistgmul relațiilor sociale și de 
producție și suprastructura politică 
și socială".

în „Vocație pentru universali
tate", alt articol al suplimentului 
revistei indiene, se evidențiază că 
.irăspunzînd interesului deosebit 
al opiniei publice internaționale 
pentru experiența istorică și so- 
cial-politică a României, pentru 
gîndirea și acțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, numeroase și 
reputate edituri de pe toate conti
nentele au tipărit lucrări selectate, 
precum și ample biografii ale pre
ședintelui României, semnate de 
binecunoscuți publiciști. Din anul 
1970 pjnă acum au fost publicate 
peste 120 de cărți dedicate activi
tății și personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în 34 de țări și 
in 21 de limbi".

Ziarul indian „NAȚIONAL HE
RALD" inserează un articol con
sacrat adunării festive ce a avut 
loc la Delhi pentru omagierea a 50 
de ani de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
aniversarea zilei sale de naștere, 
adunare ce a prilejuit lansarea vo
lumului „Nicolae Ceaușescu des
pre calitatea vieții" și a celor cinci 
volume în limba hindi, „Din gin- 
direa social-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu".

„Poporul român și, odată cu el, 
prietenii săi din întreaga lume — 
scrie, intr-un articol, cotidianul 
irakian „BAGHDAD OBSERVER"
— omagiază 50 de ani de activi
tate revoluționară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și aniversează 
ziua sa de naștere", relevind acest 
moment ca avînd multiple semni

ficații atît pentru poporul român.
cit și pentru forțele progresiste, și 
democratice de pretutindeni, ținînd 
seama de „neobosita activitate a 
președintelui României" închinată 
propriului popor, dar și cauzelor 
mari ale umanității.

Sub titlul „Propuneri prezentate 
de Ceaușescu", ziarul, suedez „NY 
DAG" a publicat un articol, ilus
trat cu fotografia președintelui Re
publicii Socialiste România, ară- 
tînd că „România a propus o re
ducere reciprocă cu 20 la sută a 
cheltuielilor militare ale N.A.T.O. 
și ale Pactului de la Varșovia" și 
că „încercările de diminuare a 
cheltuielilor de înarmare se înscriu 
ca o componentă a seriei de mă
suri de destindere și de dezarma
re care poartă amprenta gîndirii 
șefului statului român, Nicolae 
Ceaușescu".

Ziarul conchide : România luptă 
pentru ușurarea poverii cheltuieli
lor de înarmare, orientarea pre
ședintelui Ceaușescu pe linia des
tinderii este elaborată de multă 
vreme, găsindu-și expresia intr-o 
politică externă independentă. în
temeiată, pe deplină suveranitate, 
neamestec in treburile interne și 
pe abținerea de la folosirea forței 
sau amenințării cu forța în rela
țiile dintre state.

Ziarul „CORREIO BRÂZILIEN- 
SE“ publică portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, alături de un 
amplu articol dedicat realizărilor 
economice și politicii exterîie a 
României socialiste. Se subliniază 
că, „angajat in opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, poporul român este 
vital interesat într-o politică de 
pace, înțelegere, securitate și 
coexistență pașnică între state cu 
orinduiri sociale diferite".

Articolul prezintă diferite aspec
te ale politicii externe a țării noas
tre, cu subtitluri sugestive, ca „Po
litică de pace", „Neamestec in tre
burile altor state", „Oprirea cursei 
înarmărilor", „Rachetele europene", 
„Tineretul". „Politica externă ro
mânească — scrie „Correio Bra- 
ziliense" — este o politică inde
pendentă, reflectind interesele na
ționale ale poporului român, fără 
a prejudicia prin aceasta interesele 
altor state sau națiuni, ci, dimpo
trivă, armonizîndu-se cu ele in 
promovarea intereselor comune ale 
păcii, securității și colaborării in
ternaționale". în finalul articolului 
se arată că. urmare a propunerii 
României, O.N.U. a proclamat anul 
1985 „Anul internațional al tine
retului". „România — se relevă — 
acordă importanță specială proble
maticii tineretului, a tinerei gene
rații și participării acesteia la so
luționarea marilor probleme ale 
umanității".

Menționind aportul prețios al ță
rii noastre, al conducătorului ei, 
președintele Nicolae Ceaușescu, la 
rezolvarea problemelor mari care 
confruntă omenirea, ziarul mexi
can „EL DIA" relevă, într-un ar
ticol, că „Președintele României și 
poporul român luptă pentru o so
luționare politică a stărilor- con- 
flictuale din lume". în acest con
text „El Dia" scrie că „președinte
le României se pronunță pentru 
retragerea Israelului din toate te
ritoriile ocupate in 1967 și pentru 
crearea unui stat palestinian 
independent", adăugind : „Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că o pace 
justă și durabilă in Orientul Mijlo
ciu trebuie să aibă in vedere in
dependența, suveranitatea și invio
labilitatea tuturor statelor din 
Orientul Mijlociu".

Ziarul belgian „LA NOUVELLE 
GAZETTE" dedică un comentariu 
volumului „Nicolae Ceaușescu. o 
luptă pentru dezarmare și pace", 
publicat recent in Belgia, relevind 
activitatea neobosită desfășurată 
in mod constant de președintele 
României pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, lipsită de arme și 
războaie. Ideile de pace ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
mai actuale ca niciodată, dacă se 
are in vedere faptul că. in prezent, 
în lume se cheltuiesc anual 650 mi
liarde dolari in scopuri distructive
— relevă ziarul. Subliniind impor
tanta apariției volumului. „La 
Nouvelle Gazette" scrie : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pro
pune deci un pian de dezarthare 
mondială".

\ Ambasadorul României în Republica Filipine și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

MANILA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, a primit pe Magdalena 
Filipaș. care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Manila.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Republicii 
Filipine și doamnei Marcos un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de progres și 
prosperitate poporului filipinez.

Mulțumind pentru mesajul adre

Președintele Uruguayului l-a primit pe ambasadorul român
MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — 

La Montevideo a avut loc un schimb 
de mesaje intre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și oreședintele 
Republicii Orientale a Uruguayului, 
gen. It. (r) Gregorio C. Alvarez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Gregorio C. Alvarez cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și succes, precum și de prosperitate 
poporului Uruguayan.

BEIJING: Conferința națională consacrată 

activității ideologice și politice
BEIJING 22 (Agerpres). — în Chi

na s-au desfășurat lucrările Confe
rinței naționale consacrate activită
ții ideologice și politice. Luînd cu- 
vintul, Hu Yaobang, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, a arătat, că 
promovarea fermă, și-sistematică a 
reformelor economice și Dolitice in 
China trebuie să meargă mină în 
mină cu procesul de modernizare — 
relatează agenția Chim Nouă. Re
forme trebuie să fie înfăptuite în 
toate sferele societății socialiste — 
a spus el, adăugind că aceasta este 
o orientare de cea mai mare impor
tanță pentru partid, în conducerea cu 
succes a acțiunii de modernizare. 
Reformele — a declarat Hu Yaobang 
— trebuie să fie multilaterale, să se 
producă în mod ordonat și in con
cordantă cu condițiile actuale.

Hu Yaobang a expus, în cuvintul 
său, principiul general al partidului 
privind reformele — in domeniile

Flagelul șomajului întunecă orizontul 
economiei vest-europene

BRUXELLES 22 (Agerpres). - 
în Piața comună există o uriașă 
armată de șomeri — 12 milioane
— inregistrați oficial la sfîrși- 
tul anului trecut, relevă agenția 
Associated Press, adăugind că acest 
flagel face și mai sumbre perspec
tivele economice și sociale ale Eu
ropei occidentale. Este vorba de o 
cifră-record, flagelul în speță 
afectînd 10,8 la sută din totalul 
populației active. Numărul șome
rilor a crescut, in luna decembrie, 
cu 277 000, față de luna anterioară, 
și cu 16,7 la sută pe ansamblul anu
lui 1982.

Cele mai mari creșteri ale șoma
jului s-au înregistrat, anul trecut, 
in Olanda — 36 la sută. Republica 
Federală Germania — 30,5 la sută, 
și Irlanda — 27.5 la sută. Dar cea 
mai mare rată a șomajului s-a în
registrat în Belgia — 15 la sută,

GUATEMALA: AtaCUH

ale forțelor insurgente
CIUDAD DE GUATEMALA 22 (A- 

gel-pres). — Forțele de guerilă gua
temaleze au atacat, in ultimele 24 de 
ore, cartierul general al armatei, 
două posturi de poliție și o patrulă 
în plin centrul capitalei — Ciudad 
de Guatemala — transmite agenția 

'France Presse, citind un comunicat 
oficial. în cursul schimburilor de 
focuri au fost uciși doi polițiști, iar 
opt soldați răniți.

Ca urmare a acestui atac, guver
nul guatemalez a hotărît regruparea 
forțelor de securitate ale țării intr-o 
gardă civilă, care va fi plasată sub 
comanda directă a armatei, în scopul 
„de a se intări capacitatea de luptă 
împotriva forțelor insurgente" — s-a 
anunțat la Ciudad de Guatemala.

ILE DE PRESA 
e scurt

REUNIUNEA COMISIEI INDEPENDENTE PENTRU DEZARMARE Șl 
PROBLEMELE SECURITĂȚII. La Lagos s-au încheiat lucrările reuniunii Co
misiei independente pentru dezarmare și problemele securității, care s-au 
desfășurat sub președinția președintelui comisiei, Olof Palme, primul 
ministru al Suediei - informează agenția France Presse. In comunicatul 
dat publicității la încheierea reuniunii se arată că au fost examinate 
probleme privind dezarmarea, modalitățile de întărire a sistemului de 
securitate al Națiunilor Unite, aspecte ale securității pe continentul 
african și programul de activitate al comisiei pe anul în curs. S-a stabilit 
ca următoarea reuniune a comisiei să aibă loc irf luna septembrie a
acestui an.

CONVORBIRI IUGOSLAVO— 
ELVEȚIENE. Secretarul federal 
"entru afacerile externe al Iugo
slaviei, Lazar Moisov, și-a încheiat 
vizita oficială in Elveția, în cursul 
căreia a avut convorbiri cu Jean- 
Pierre Aubert, președintele Confe
derației Elvețiene și șef al depar
tamentului federal al afacerilor 
externe, și cu alte oficialități ale 
țării-gazdă. în cadrul convorbirilor 
au fost discutate aspecte legate de 
extinderea cooperării bilaterale și 
probleme internaționale actuale.

UN NOU PARTID POLITIC ÎN 
ECUADOR. La Quito s-a anunțat 
crearea și înregistrarea la Tribuna
lul Suprem Electoral a unei noi 
formațiuni politice — Partidul Rol- 

sat, președintele Ferdinand Marcos 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, din partea sa, a doamnei 
Marcos și a poporului filipinez, cele 
mai calde urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate și 
progres poporului român.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a exprimat de 
ambele părți dorința de a se extinde 
colaborarea bilaterală, în avantajul 
reciproc al celor două țări, precum 
și conlucrarea lor pe plan interna
țional, pentru realizarea aspirațiilor 
de pace, progres și dezvoltare inde
pendentă a popoarelor român și fi
lipinez prietene.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Uruguayului a rugat să 
se transm'tă șefului statului român 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală și de progres po
porului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin- 

.te’.e Republicii Orientale a . Uru
guayului a ambasadorului României 
la Montevideo. Gheorghe Apostol, in 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în această țară.

politic, economic și altele — eviden
țiind sarcinile ce revin comuniștilor 
și clasei muncitoare, care trebuie să 
se situeze in fruntea activității. Toa
te sectoarele și departamentele tre
buie să renunțe la stilul de muncă 
perimat, ce constituie o frînă în ca
lea progresului, să studieze, situația 
nouă, să rezolve problemele găsind 
metode și idei noi.

Criteriul după care trebuie apre
ciat ce este pozitiv sau negativ în do
meniul reformelor il constituie mă
sura in care ele contribuie la con
strucția socialismului în China, la 
dezvoltarea tării și prosperitatea po
porului chinez.

La lucrările conferinței au fost 
prezenți membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez,- cadre de con
ducere din provincii, reprezentanți ai 
sindicatelor, Federației Naționale a 
Femeilor și Ligii Tineretului Comu
nist din China.

urmată de Marea Brilanie și Olan
da — cu 12 la sută, și Italia, cu 
11,5 la sută. în cifre absolute, 
Marea Britanie se află în frunte, 
cu 3,097 milioane șomeri, urmată 
de Italia, cu 2,6 milioane, R.F.G., 
cu 2,22 milioane, și Franța cu 2,13 
milioane.

Șomajul afectează în mod deose
bit pe tineri, care reorezintă 40 la 
sută din numărul total.

Comentind situația de pe piața 
muncii din C.E.E., agenția France 
Presse scrie că șomajul s-a agra
vat brusc, argumentînd că exoer- 
ții comunitari prevăzuseră, în luna 
octombrie, că nivelul de 12 milioane 
șomeri va fi atins abia Ia sfîrșitul 
anului 1933. Aceiași experți prevăd 
că, dacă situația economică a „celor 
zece" nu se'va redresa, numărul 
șomerilor va crește la 15 milioane, 
in anul 1985.

încheierea lucrărilor Congresului Partidului 
Social-Democrat din R. F. G.

Hans-Jochen Vogel — desemnat candidat al P.S.D. la f ’Țfla 
de cancelar al tării , \ }.

BONN 22 (Agerpres). — La Dort
mund s-au încheiat lucrările congre
sului Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., consacrate pregătirilor in ve
derea alegerilor parlamentare de la 
6 martie. Congresul a aprobat in una
nimitate desemnarea lui Hans- 
Jochen Vogel drept candidat al par
tidului la postul de cancelar federal 
al R.F.G.

Hans-Jochen Vogel a prezentat un 
raport in care a relevat necesitatea 
încetării cursei Înarmărilor racheto- 
nucleare și a arătat că P.S.D. salută 
orice măsură in vederea realizării 
unei înțelegeri privind limitarea și 
reducerea armamentelor nucleare. 
EI a arătat că in cazul în care va fi 
ales cancelar, guvernul pe care il 

d.oslan Ecuadorian (P.R.E.) — care 
devine astfel cea de-a 13-a orga
nizație politică din țară cu drept 
de participare la alegerile prezi
dențiale și parlamentare de anul 
viitor din Ecuador. Lider al P.R.E. 
a fost desemnat Abdala Bucaram 
Ortiz.

CREDIT CANADIAN PENTRU 
NICARAGUA. Canada a hotărît să 
acorde Republicii Nicaragua un 
credit de 12 milioane dolari pentru 
următorii cinci ani și să nu mai 
reînnoiască ajutoarele acordate, 
inainte de 1981, Salvadorului și 
Guatemalei, suspendate in prezent 
— a anunțat purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Canadei, transmite agenția I.P.S.

,dez- 
rturii.

VARȘOVIA

Lucrările plenarei comune 
a Comitetului Central 

al P.M.U.P. și a Comitetului 
Director al P.J.U.

VARȘOVIA 22 (Agerores). — La 
Varșovia au avut loc lucrările ple
narei comune a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și a Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit. Conduce
rile celor două partide — relatează 
agenția P.A.P. — au dezbătut sarci
nile P.M.U.P. și P.Ț.U. privind 
voltarea satelor și a agricu
precum si realizarea autoaprovizio- 
nării țării cu alimente.

în probleme'e dezbătute a fost 
adoptată o hotărîre.

Luînd cuvintul la încheierea lu
crărilor, Woiciech Jaru’e’ski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a subli
niat că plenara comună a avut un 
caracter de lucru și constructiv. Re
levind că dună cel de-al doilea 
război mondial agricultura poloneză 
a realizat un progres evident, vor
bitorul a arătat că plenara a evi
dențiat necesitatea perfecționării și 
lărgirii.Potențialului de care dispune 
agricultura poloneză.

Pentru dezarmare, 
în favoarea păcii 

MARJEI BRITANI1 «4Ma- 
foritatea englezii V*  se 
pronunță împotriva?*.  *;p-  

rachetelor
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LONDRA 22 (Agerpres). — 
Opinia publică din Marea Bri
tanie se pronunță cu tot măi 
multă hotărîre in favoarea întă
ririi păcii și securității și a ne
cesității de a se adopta măsuri 
concrete în vederea destinderii 
încordării internaționale, scrie 
ziarul englez „Morning Star“ în 
numărul său din 22 ianuarie. 
Sondajele de opinie realizate in 
ultimul timp în țară, scrie zia
rul, atestă fără putință d" tăga
dă că majoritatea englezilor se 
pronunță împotriva amvlasării 
de rachete nucleare americane 
„Cruise" pe teritoriul țării. Lo
cuitorii insulelor britanice. se 
subliniază in articol, resping 
postulatele dogmatice cu privi
re la necesitatea activizării pre
gătirilor militare, în primul rind 
in domeniul racheto-nuclear.

SPANIA: Președintele
guvernului respinge am
plasarea de arme nuclea

re pe teritoriul țării
MADRID 22 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat televi
ziunii — primul de la prelua
rea funcției — președintele gu
vernului spaniol, Felipe Gon
zalez, s-a referit pe larg la po
litica internă și externă a Spa
niei, reafirmind că „el este in 
mod ferm partizanul respinge
rii amplasării oricăror arme nu
cleare pe pămintul spaniol".

Premierul spaniol a precizat 
că, pe plan intern, Spania se 
confruntă, in prezent, cu șoma
jul. criza economică și teroris
mul, adăugind că deficitul bu
getar a atins, anul trecut, 9 mi
liarde de dolari. După opinia 
sa. redresarea situației pe plan 
economic și social a Spaniei va 
începe abia in 1981. El a sub
liniat necesitatea intensificării 
luptei împotriva terorismului și 
a adresat un apel populației, 
chemind-o să contribuie la era
dicarea acestui flagel.

va conduce va întrepri j 83n îi
va sta in putință pentru ecven" 
pina amplasarea de npi t. ; n.3P- 
cleare americane pe teritorii IS.ȚhG.

Reafirmind fidelitatea față de obli
gațiile rezultate din participarea la 
N.A.T.O., P.S.D. din R.F.G. subli
niază, totodată, in programul a- 
doptat de congres, că in pre
zent, mai mult ca oricînd, R.F.G. 
trebuie să-și apere interesele proprii.

în încheierea lucrărilor congresu
lui a luat cuvintul președintele par
tidului, Willy Brandt, care a făcut 
un apel la membrii partidului să 
depună eforturi pentru ca, în urma 
alegerilor generale, Partidul Social- 
Democrat să redevină partid de gu- 
vernâmint.

El a precizat că hotărârea a fost 
luată ca urmare a situației din ță
rile respectivi, violența internă din 
Guatemala și Salvador făcind im
posibilă revenirea asupra hotăririi 
din 1981 de suspendare a ajutoa
relor respective.

INUNDAȚII LA LENINGRAD, 
în noaptea de vineri spre simbătă, 
pentru a treia oară in această iar
nă, la Leningrad s-au produs inun
dații, apele Nevei ridicindu-se cu 
184 centimetri peste cota de inun
dații. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., datorită avertismentului 
dat de hidrologi, s-au putut lua 
măsuri pentru limitarea pagubelor 
materiale.

DEFICITUL BALANȚEI DE 
PLĂȚI A FRANȚEI s-a cifrat, 
anul trecut, la 85,1 miliarde franci, 
fiind de trei ori mai mare decit 
în 1981, relatează agenția Reuter.' 
De asemenea, deficitul comercial a 
atins 92,7 miliarde franci, fiind de 
două ori mai mare decit in J981.

PRODUCȚIA INDUSTRIALA IN 
PRINCIPALELE STATE INDUS
TRIALIZATE, cu excepția S.U.A., 
a înregistrat, în octombrie 1982, cel 
mai accentuat declin din ultimele 
12 luni — 1,4 la sută — arată un 
raport dat publicității de Ministe
rul american al Comerțului. Pro
ducția industrială a S.U.A. s-a re
dus în octombrie — a 15-a lună 
consecutiv de recul — cu 0.9 la 
sută și cifrele preliminare pentru 
noiembrie indică o scădere de 0,4 
la sută, precizează raportul.


