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Deschizind noi orizonturi conlucrării prietenești româno-libiene,

in interesul reciproc, al cauzei generale a păcii și progresului,

s-a Încheiat vizita oficiala de prietenie
A COLONELULUI MOAMMER EL GEDDAFI,

conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
e.5 Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste
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PONTELE NICOLAE CEAUSESCU SI CDIOIHLUL MUAMMEU EL GEDDflFI
AU SEMNAT DOCUMENTELE OFICIALE RUMANU LIBIENE

La împlinirea a 50 de ani
de activitate revoluționară

și aniversarea zilei de naștere
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

OMA GIUL FIERBINTE
AL PARTIDULUI, AL ȚĂRII,

AL ÎNTREGULUI POPOR

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste, colonel Moammer El Ged- 
dafi, au semnat, luni, 24 ianuarie, în 
cadrul unei ceremonii care a avut loc 
la Palatul Consiliului de Stat, Pro
gramul de dezvoltare a cooperării 
economice, științifice și tehnice între 
Republica Socialistă România și Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă pînă în anul 1990 și Tratatul 
de prietenie și cooperare între Repu
blica Socialistă România și Jamahi- 
ria Arabă Libiană Populară Socia
listă.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moammer El 
Geddafi s-au felicitat reciproc, și-au

strins cu căldură mîinile, s-au Îm
brățișat.

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășul Constantin Dâscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și Jadalla Azouz 
Talhi, secretar al Comitetului Popu
lar General al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, au semnat 
Protocolul privind dezvoltarea coo
perării economice și a schimburilor 
comerciale între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă in anul 1983.

La solemnitate au participat tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Coman, Nicolae Constantin. 
Dincă, Ludovic Fazekas, 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț,

Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Constantin Olteanu, 
Ion Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, vicepreședinte ai 
Consiliului de Stat, membri ai gu
vernului, alte persoane oficiale.

Au luat parte Abdel Aii Obeidi, dr.

Muftah Elusta Omar, Abuzeid Omar 
Dorda, Musa A|bu Frewa, celelalte 
persoane oficiale libiene.

A fost de fată Abdulhamld S. Zin- 
tani, secretar al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.
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cooperare între Republica 
Arabă Libiana

• Tratat de prietenie și 
Socialistă România și Jamahiria 

Populară Socialistă
• Comunicat comun româno-libian 
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„Uniți, sintem puternici!<c

Ceremonia plecării din Capitală
Luni, 24 ianuarie, s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie pe care a 
întreprins-o în țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

Prin rezultatele sale fructuoase, 
noul dialpg la nivel înalt româno- 
libian se înscrie ca un moment im
portant în cronica relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, ca o contribuție 
de seamă la cauza păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te libian a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni. Deasupra aero
gării se aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și conducătorului 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste. Pe două mari pan
carte erau înscrise urările : „Să se 
dezvolte continuu relațiile prietenești 
și de cooperare fructuoasă dintre 
Republica Socialistă România și Ja
mahiria Arabă Libiană Populară So
cialistă, în interesul popoarelor ro
mân și libian, al cauzei păcii, 
colaborării și securității în lume !“; 
„Trăiască pacea, prietenia și colabo
rarea între toate popoarele lumii !“.

Cei doi conducători au sosit îm • 
preună la aeroport. Un mare număr 
de bucureșteni prezenți la plecarea 
înaltului oaspete au făcut președin
telui Nicolae Ceaușescu și colonelu
lui Moammer El Geddafi o caldă 
manifestare de simpatie, i-au ova
ționat îndelung, exprimindu-și satis
facția pentru noua întîlnire româno- 
libiană la nivelul cel mai înalt, con
vingerea că aceasta va deschide noi

(Continuare in pag. a II-a)

„Noi sintem mulți ca boabele de griu" — 
Gindea in anii grei, cu neclintire.
...Să amintim aceste-adînci cuvinte 
Cind ne rostim cuvintul de cinstirel

Avea-n priviri privirea unui sat 
Și gindul drept, ca drepții lui părinți, 
Dar i-a fost dat in anii nedreptății 
Să urce munți de grele suferinți.

Și i-a urcat cu pasul bărbătesc 
Ducind în ochi năvalnică lumină 
Purtîndu-și tinerețea steag ne-nvins 
Pentru lumina ce avea să vină.

Cu vitejie viața și-a clădit-o 
Pentru ai țârii noi și liberi zori... 
Nu l-au clintit din crezurile nalte 
Verdicte aspre, ziduri de-nchisori.

L-au urmărit și prigonit dușmanii, 
Prins in cătușe visul i l-au vrut 
Celui ce inima pe veci și-a dat-o 
Poporului, din care s-a născut.

Credea-n idei ce năzuiau să poarte 
In demnitate patria, poporul ; 
Credea in viitor și-n libertatea 
De-a fi stăpin pe sine muncitorul.

Și a luptat eroic, fără preget, 
Din tineri ani, ca visul să rodească 
Și viața nouă, liber, să cuprindă, 
Din zare-n zare, țara strămoșească.

„Uniți, sintem puternici! Vom învinge, 
Doar sintem mulți ca boabele de griu* 
...Cuvintele credinței rod au dat, 
Mulțimile-adunînd, năvalnic riu.

Cu-ncredere, El a urmat Partidul, 
Partidului pe viață devotat...
Ca patria să-și afle drumul drept 
El Patriei ii e viteaz soldat.

...Ca demn, viteaz, cutezător cirmaci, 
El, visului eroic din trecut 
l-a dat conturul faptei muncitoare, 
Unind poporu-n juru-i, trainic scut.

„Noi sintem mulți ca boabele de griu**, — 
A spus cu voce dirză, tinerească, 
Iar, azi, aceste boabe-n spornic rod, 
Cuprins-au toată glia românească.

De-aceea îi aducem, cu cinstire, 
Din glas de muncitori și de țărani, 
Cu gînd curat, de viță strămoșească, 
Urarea „Să trăiască-ntru mulți ani!**.

Nicolae DRAGOȘ

Astăzi, in jurul orei 17,00, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Sala Palatului Republicii Socialiste 
România adunarea solemnă consacrată omagierii a 50 de 
ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

■■■
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Vizita oficială de prietenie a colonelului Moammer El Geddafi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și colonel Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, au conti
nuat duminică dimineața, la Sinaia, 
convorbirile oficiale în probleme de 
interes comun.

Desfășurată în aceeași atmosferă 
de caldă prietenie și înțelegere reci
procă, ce caracterizează dialogul la 
nivel Înalt româno-libian, întîlnirea 
dintre cei doi conducători a prilejuit 
un nou schimb de vederi asupra unor 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, fiind exprimată dorința de 
a te Întări conlucrarea pe plan ex
tern dintre Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă Libia- 
nă Populară Socialistă, în interesul 
făcli și cooperării, al înțelegerii In 
ume.

★
Luni dimineața s-au încheiat. In 

aceeași atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă reciprocă, convorbirile ofi
ciale dintre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Jama
hiriei Arabe Libiene Populare Socia
liste, colonel Moammer El Geddafi.

In cadrul ultimei runde de con
vorbiri, cei doi conducători și-au 
exprimat deplina satisfacție față de 
Înțelegerile la care s-a ajuns, ma- 
nifestîndu-și convingerea că docu
mentele semnate cu prilejul vizitei 
asigură o perspectivă nouă, de im

portanță istorică în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural, în folosul dezvoltării econo
mice a României și Libiei, al progre
sului și prosperității poporului ro
mân și poporului libian.

Cei doi conducători au exprimat 
hotărîrea României și Libiei de a ac
ționa în continuare pentru aprofun
darea relațiilor de cooperare și co
laborare dintre cele două țări, de a 
conlucra tot mai activ pe arena in
ternațională, de a contribui, prin 
eforturi comune, la rezolvarea con
structivă a problemelor complexe ce

confruntă omenirea, la înfăptuirea 
aspirațiilor legitime de libertate, in
dependență, de progres și bunăstare 
ale tuturor popoarelor, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Colonelul Moammer El Geddafi 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
al aniversării zilei sale de naștere, 
cele mai calde felicitări și urări de 
viață îndelungată, de sănătate, feri
cire și succese tot mai mari în mun
ca de înaltă răspundere pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului român.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Prietenului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sînt bucuros ca la părăsirea țării dumneavoastră prietene să vă exprim 

deosebite mulțumiri și adîncă recunoștință pentru cordialitatea și prietenia 
cu care am fost înconjurați în România. Eu și delegația ca,re m-â însoțit 
apreciem mult primirea oficială și prietenească pe care ne*-au rezervat-o 
guvernul și poporul român.

Sînt convins, dragă prietene, că hotărîrile stabilite împreună conduc la 
întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și reprezintă progrese 
noi și importante pe calea dezvoltării cooperării noastre pe termen lung, 
Analiza pe care am făcut-o împreună asupra situației internaționale confirmă 
concluzia că pericolul adevărat cu care este confruntată omenirea îl 
reprezintă imperialismul, rasismul și cursa continuă a înarmărilor. Sînt 
convins că pozițiile noastre comune întăresc lupta împotriva imperialismului 
și rasismului, lupta pentru realizarea bunăstării și păcii internaționale.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

TRATAT
de prietenie si cooperare intre Republica Socialistă România 

si Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă
Republica Socialistă România și Jamahiria 

Arabă Libiană Populară Socialistă,
Convinse că întărirea prieteniei și aprofun

darea raporturilor de cooperare dintre ele în 
toate domeniile, pe baza stimei și respectului 
reciproc, corespund intereselor popoarelor celor 
două țări prietene și servesc cauzei generale a 
păcii, dezvoltării independente, destinderii, secu
rității și înțelegerii in întreaga lume,

Hotărîte să-și aducă în continuare contribu
ția la întărirea solidarității și unității de acțiune 
a țărilor in curs de dezvoltare, a statelor neali
niate, a tuturor forțelor progresiste care luptă 
împotriva politicii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste și rasiste sub orice formă de ma
nifestare, împotriva politicii de dominație și a- 
mestec in treburile interne ale altor state și de 
reîmpărțire a zonelor de influență, pentru cauza 
consolidării păcii, libertății, dezvoltării demo
cratice și progresului social al tuturor popoare
lor,

Reafirmînd hotărîrea lor de a acționa neabă
tut pentru reducerea încordării in lume, regle
mentarea diferendelor dintre state pe cale paș
nică, dezarmare generală și, în primul rînd, 
dezarmarea nucleară, edificarea noii ordini eco
nomice internaționale, democratizarea întregii 
vieți internaționale.

Considerînd că pentru instaurarea unui cli
mat de pace și colaborare în lume este necesar 
să se asigure participarea la viața internațio
nală a tuturor statelor, în condiții de deplină 
egalitate,

Reafirmînd atașamentul lor față de principiile 
și scopurile Cartei Națiunilor Unite,

Decise să dezvolte, in continuare, raporturile 
lor bilaterale, ca și conlucrarea dintre ele pe 
planul vieții internaționale,

Au hotărit să încheie prezentul Tratat de 
prietenie și cooperare și, in acest scop, au con
venit următoarele :

ARTICOLUL I
înaltele Părți Contractante proclamă hotă

rîrea' lor fermă de a dezvolta și aprofunda ra
porturile de prietenie și colaborare dintre ele 
pe baza principiilor egalității in drepturi, res
pectului suveranității și independenței naționale, 
integrității teritoriale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

ARTICOLUL II
înaltele Părți Contractante vor acționa pentru 

dezvoltarea și diversificarea schimburilor co
merciale pe baze echilibrate și vor aprofunda 
cooperarea economică și tehnică în toate dome
niile de interes reciproc. Sectoarele și condițiile 
de desfășurare a cooperării vor fi definite prin 
înțelegeri adecvate, convenite intre părți.

ARTICOLUL III
înaltele Părți Contractante vor acționa pentru 

consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre ele 
în domeniile științei, culturii, educației, sănă
tății, mijloacelor de informare în masă, turis
mului, sportului și altele. De asemenea, va fi 
încurajată extinderea contactelor directe dintre 
organizațiile și organismele de resort din cele 
două țări, in scopul cunoașterii mai profunde 
a vieții, muncii și realizărilor celor două po
poare.

ARTICOLUL IV
înaltele Părți Contractante vor depune în con

tinuare eforturi pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale, pentru destindere și o lar
gă colaborare intre toate statele, indiferent de 
sistemul lor social-politic, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

ARTICOLUL V
înaltele Părți Contractante vor coopera pe 

plan internațional pentru convenirea și realiza
rea de măsuri eficiente care să ducă la încetarea 
neintirziată a cursei înarmărilor, trecerea hotă- 
rită la dezarmarea generală și, in primul rînd, 
Ia dezarmarea nucleară, sub un control interna
țional eficace.

ARTICOLUL VI
înaltele Părți Contractante se angajează să 

colaboreze pentru întărirea solidarității țărilor 
in curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale, care să asigure progresul mai rapid 
al țărilor in curs de dezvoltare și prosperitatea 
tuturor popoarelor.

ARTICOLUL VII
înaltele Părți Contractante vor sprijini activ 

lupta justă a popoarelor pentru libertate, inde
pendență națională, suveranitate și progres so
cial, pentru asigurarea dreptului suveran asupra 
bogățiilor lor naturale, pentru lichidarea politi

cii imperialiste, neocolonialiste șl rasiste, în toa
te formele ei de manifestare.

ARTICOLUL VIII
înaltele Părți Contractante vor coopera cu alte 

state pe plan internațional, pentru creșterea ro
lului și eficienței O.N.U. in soluționarea dife
rendelor internaționale, pentru asigurarea păcii 
și securității in lume. Ele se pronunță pentru 
adaptarea sistemului Organizației Națiunilor 
Unite la realitățile și cerințele internaționale 
contemporane.

ARTICOLUL IX
înaltele Părți Contractante vor efectua consul

tări și schimburi de păreri asupra problemelor 
majore internaționale, de interes pentru am
bele țări.

ARTICOLUL X
înaltele Părți Contractante declară că preve

derile acestui Tratat nu contravin angajamente
lor lor int' ’■naționale in vigoare, că acest Tratat 
nu’ este îndreptat impotriva altei părți și că nu 
vor încheia alte acorduri internaționale care să 
contravină prevederilor prezentului Tratat.

ARTICOLUL XI V
înaltele Părți Contractante vor soluții > deo

sebirile care ar putea să apară în interpretarea 
și aplicarea prevederilor prezentului Tratat in
tr-un spirit de prietenie, ințelegere și respect 
reciproc.

ARTICOLUL XII
Prezentul Tratat se incheie pe o perioadă de 

10 ani și va fi reînnoit in mod automat pentru 
o altă perioadă de 10 ani, dacă nici una dintre 
părți nu și-a anunțat dorința de a-i pune capăt, 
cu cel puțin 12 luni înainte de expirarea terme
nului de valabilitate.

ARTICOLUL XIII
Tratatul va fi supus ratificării in conformitate 

cu prevederile procedurii fiecărei înalte Părți 
Contractante și va intra în vigoare la data 
schimbului instrumentelor de ratificare, care va 
avea loc la Tripoli.

încheiat Ia București, Ia 24 ianuarie 1983, în 
două exemplare originale, flecare in limbile 
română și arabă, ambele texte avind aceeași 
valoare.

(Urmare din pag. I)

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă

MOAMMER EL GEDDAFI

Ceremonia plecării dih Capitală
perspective extinderii și aprofundării 
relațiilor bilaterale pe cele mai di
verse planuri, conlucrării fructuoase 
a țărilor noastre pe plan internațio
nal, în scopul statornicirii unui cli
mat de pace, de largă cooperare in
ternațională, pentru soluționarea ma
rilor probleme ce confruntă omenirea 
contemporană.

Comandantul gărzii militare aflate 
pe aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și Libiei, în timp ce, in

semn de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
salutat drapelul de stat al României. 
Cei doi conducători au trecut apoi în 
revistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei. înaltul 
oaspete Și-a luat rămas bun de la 
persoanele oficiale române aflate pe 
aeroport. Erau de față tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Miu 
Dobrescu, Nicolae Giosan, Constantin 
Olteanu, Ion M. Nicolae, viceprim-

ministru al guvernului, miniștri, ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau prezent! Abdulhamid S. 
Zintani, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste la București, și membri ai 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular.

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

La scara avionului, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu

lare Socialiste a fost salutat de to
varășii Constantin Dăscălescu, Manea 
Mănescu, Ștefan Andrei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la persoanele 
oficiale libiene care l-au însoțit pe 
înaltul oaspete în vizita oficială de 
prietenie in țara noastră.

Un grup de pionieri a oferit flori 
celor doi conducători.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi și-au strîns cu cordialitate 
mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.

La ora 10,30, aeronava preziden
țială libiană a decolat

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-LIBIAN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, colo
nelul Moammer El Geddafi, condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România, în perioada 
21—24 ianuarie 1983.

în cursul vizitei, înaltul oaspete 
libian și persoanele care l-au însoțit 
s-au bucurat de o primire cordială, 
expresie a bunelor relații de colabo
rare și cooperare pe multiple planuri 
dintre România și Libia și a senti
mentelor de prietenie, stimă și res
pect pe care și le nutresc reciproc 
popoarele celor două țări.

Președintele Republicii Socialista 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie, au avut con
vorbiri oficiale, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească și de Înțele
gere, la care au participat :

Din partea română : Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ion Pățan, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe. 
Petru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, Gheorghe Vlad, ministrul 
petrolului, Ion Stănescu, ministru, 
șeful Departamentului pentru con
strucții în străinătate, Ferdinand 
Nagy, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Din partea libiană : Jadalla Azouz 
Talhi, secretar al Comitetului Popu
lar General, Abdel Aii Obeidi, 
secretar al Comitetului Popular al 
Biroului Popular pentru' Legături 
Externe, dr. Muftah Elusta Omar, 
secretar al Biroului Popular pentru 
Informații, Abuzeid Omar Dorda, 
secretar al Comitetului Popular Ge
neral pentru îmbunătățiri Funciare 
și Dezvoltare Agricolă, Musa Abu 
Frewa, secretar al Comitetului Popu
lar General pentru Economie și In
dustria Ușoară, Abdulhamid S. Zin
tani, secretar al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

în timpul 
președintele

convorbirilor oficiale,
______  Nicolae Ceaușescu și 

colonelul Moammer El Geddafi au
analizat evoluția și perspectivele 
relațiilor româno-libiene și au făcut 
un schimb de păreri asupra proble
melor internaționale de interes
comun.

Examinînd stadiul actual al rela
țiilor româno-libiene, modul cum se 
Îndeplinesc hotărîrile la nivel Înalt 
din 1974 (Tripoli), 1979 (Benghazi) și

1981 (București), președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moammer El 
Geddafi au exprimat satisfacția lor 
pentru dezvoltarea continuă a ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Libia în diferite 
domenii. Au evidențiat rolul hotărî- 
tor al întîlnirilor la nivel înalt pen
tru dezvoltarea legăturilor de priete
nie și colaborare româno-libiene și 
s-au pronunțat pentru continuarea 
acestora în vederea asigurării unui 
ritm și mai susținut acestei dez
voltări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
reafirmat hotărîrea lor de a depune 
toate eforturile pentru intensifi
carea cooperării in construcții, agri
cultură, industrie, geologie, petrochi
mie, transporturi și alte domenii de 
interes reciproc, pentru creșterea 
echilibrată a schimburilor comercia
le, precum și pentru realizarea unor 
acțiuni de cooperare pe terțe piețe.

Președintele Republicii Socialiste 
România și conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie au eviden
țiat contribuția Comisiei mixte la 
coordonarea și impulsionarea co
laborării economice româno-libiene 
și au convenit ca organele de resort 
din cele două țări să întreprindă 
măsuri ferme pentru finalizarea ac
țiunilor prevăzute în documentele 
comisiei și a celor legate de înche
ierea Convenției privind evitarea 
dublei impuneri, a Acordului privind 
regimul cetățenilor trimiși să lu
creze în cadrul acțiunilor de coope
rare economică și tehnică, precum și 
pentru inițierea de negocieri în ve
derea încheierii unui acord privind 
promovarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor.

Cei doi conducători au fost, de ase
menea, de acord să fie lărgite rela
țiile în domeniile culturii, științei, în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, pre
gătirii cadrelor, precum și al mijloa
celor de informare în ma'să.

în cursul vizitei, cei doi condu
cători au semnat Tratatul de priete
nie și cooperare între Republica So
cialistă România și Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, precum 
și Programul de dezvoltare a coope
rării economice, științifice și tehni
ce între cele două țări pînă în anul 
1990.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
exprimat convingerea că aprofun
darea colaborării româno-libiene în 
toate domeniile reprezintă un sprijin 
important pentru efortul național vi- 
zînd progresul continuu economic și 
social al celor două țâri. Această co
laborare constituie, totodată, un 
exemplu și o contribuție semnifica
tivă a țărilor lor la instaurarea unor 
raporturi noi și echitabile între state, 
la dezvoltarea cooperării dintre țările 
în curs de dezvoltare și sporirea 
eforturilor pentru edificarea unei noi 
ordini economice Internaționale, la 
Întărirea păcii și înțelegerii în lume.

II
Președintele Republicii Socialiste 

România și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, exami- 
nind evoluția situației politice inter
naționale actuale, au exprimat pro
funda lor îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns în re
lațiile internaționale ca urmare a 
manifestării politicii de forță și a- 
menințare cu folosirea forței, de 
imixtiune în treburile interne ale al
tor state, a conflictelor, inclusiv ar
mate, în diferite părți ale globului, a 
intensificării cursei înarmărilor, a 
adîncirii crizei economice mondiale 
și a decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace.

Exprimindu-și Îngrijorarea față de 
aceste evoluții, cei doi conducători 
au subliniat necesitatea ca toate po
poarele, forțele înaintate de pretutin
deni să acționeze cu cea mai mare 
energie, strîns unite, pentru a împie
dica înrăutățirea situației internațio
nale, pentru a asigura reluarea și 
continuarea politicii de destindere, 
dezvoltarea independentă și pacea, 
promovarea colaborării și respectului 
între națiuni. Ei au reliefat impor
tanta deosebită pe care o are în acest 
sens respectarea riguroasă în relații
le dintre toate națiunile a principii
lor deplinei egalități in drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, renunță
rii cu desăvîrșire la forță și la ame
nințarea cu forța.

Cei doi conducători au exprimat 
profunda lor preocupare și îngrijo
rare față de amploarea și ritmul fără 
precedent al cursei înarmărilor, afec
tarea de imense mijloace umane, ma
teriale și financiare in scopuri mili
tare, ceea ce reprezintă o grea po
vară pentru toate popoarele și o ame
nințare permanentă la adresa păcii și 
securității mondiale. Ei au apreciat 
că in actualele condiții, de încordare 
deosebită a vieții internaționale, pro- 
blema-cheie a asigurării păcii, secu
rității și colaborării între națiuni o 
constituie trecerea la măsuri efective 
și substanțiale de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară — o 
cale importantă de eliminare a peri
colului de război, pentru eliberarea 
popoarelor de povara apăsătoare a 
cheltuielilor militare și soluție fun
damentală a însănătoșirii climatului 
politic mondial, a accelerării dezvol
tării economice și sociale, a ridicării 
bunăstării tuturor popoarelor. Ei s-au 
pronunțat pentru interzicerea folosi
rii armei nucleare, încetarea produc
ției și reducerea treptată a stocurilor 
de arme nucleare pînă la completa 
lor lichidare, reducerea cheltuielilor 
militare, lichidarea bazelor militare 
și retragerea trupelor de pe teritorii
le străine, interzicerea demonstrații
lor de forță la granițele altor state, 
crearea de zone denuclearizate și 
zone ale păcii în diferite regiuni ale 
lumii, desființarea pactelor militare. 
In acest sens, o importanță deosebită

ar avea începerea, în cel mai scurt 
timp, de negocieri directe între sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., pentru încheierea unui a- 
cord de înghețare a cheltuielilor mi
litare și inițierea de tratative pentru 
reducerea lor, fondurile astfel elibe
rate urmînd a fi folosite pentru dez
voltarea economico-socială a statelor 
respective, precum și pentru susți
nerea eforturilor de progres ale țări
lor în curs de dezvoltare. Cei doi con
ducători au apreciat că sînt necesare 
activizarea și încheierea cu rezultate 
a tuturor negocierilor in materie da 
dezarmare.

Președintele României și conducă
torul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie al Jamahiriei Arabe au eviden
țiat că una din cele mai grave pro
bleme ale lumii de azi, căreia tre
buie să i se găsească urgent rezol
varea, este lichidarea subdezvoltă
rii și înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale pe o bază echi
tabilă și democratică. Numai pe 
această cale poate fi depășită criza 
actuală a economiei mondiale și se 
poate asigura dezvoltarea mai ra
pidă a țărilor în curs de dezvoltare.

Cei doi conducători s-au pronun
țat pentru intensificarea eforturilor 
în scopul înlăturării greutăților care 
au provocat stagnarea tratativelor 
pentru edificarea noii ordini econo
mice și au relevat că lansarea în 
cadrul O.N.U,, într-un termen cît 
mai scurt, a negocierilor globale 
propuse de țările în curs de dezvol
tare rămîne un obiectiv de impor
tanță fundamentală, de natură să 
răspundă atît intereselor stabilității 
economice mondiale, cît și asigurării 
dezvoltării tuturor țărilor.

Ei au apreciat, de asemenea, că o 
importanță deosebită prezintă ex
tinderea și adîncirea cooperării eco
nomice dintre țările in curs de dez
voltare și nealiniate, întărirea soli
darității și unității lor de acțiune. 
Ei au considerat că este necesară 
organizarea unei conferințe la ni
vel înalt a țărilor în curs de dez
voltare, care să dezbată problemele 
complexe ale subdezvoltării și edi
ficării noii ordini economice inter
naționale, să stabilească măsuri de 
colaborare Intre țările în curs de 
dezvoltare pentru progresul lor eco
nomic și social, precum și o strate
gie comună pentru negocierile glo
bale cu țările dezvoltate.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
colonelul Moammer El Geddafi s-au 
pronunțat cu fermitate pentru solu
ționarea prin mijloace exclusiv paș
nice, prin negocieri politice, a tu
turor problemelor litigioase și a si
tuațiilor de conflict din diferite 
părți ale globului, pe baza dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî liber 
soarta, conform intereselor lor națio
nale legitime, fără nici o imixtiune 
din afară. Soluționarea în acest mod 
a litigiilor și conflictelor dintre dife
rite state ar avea consecințe favo
rabile asupra ameliorării și însănă

toșirii situației internaționale, dimi
nuării încordării, reluării politicii 
de destindere, întăririi încrederii 
între state și consolidării indepen
denței lor naționale, factori esențiali 
pentru pace și colaborare în lume.

Cele două părți s-au pronunțat 
ferm împotriva oricăror demonstra
ții de forță sau amenințări militare 
la frontierele teritoriale și maritime 
ale altor state, impotriva oricăror 
încercări imperialiste de a interveni 
în treburile interne ale altor state și 
au cerut cu hotărîre să se pună ca
păt cu desăvîrșire unei asemenea po
litici și unor acte ca cele care au 
avut loc in Golful Sirte, care pot 
duce la agravarea situației interna
ționale, pun în pericol pacea și secu
ritatea pa plan regional, în întreaga 
lume.

Efectuînd un larg schimb de păreri 
în legătură cu Orientul Mijlociu, 
cele două părți și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de situația în
cordată care se menține în această 
zonă.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
subliniat convingerea lor fermă că o 
pace globală; dreaptă și trainică în 
Orientul Mijlociu se poate realiza 
numai pe baza retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate, inclusiv 
din Ierusalimul arab, și a soluționă
rii problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la crearea 
unui stat propriu, independent Cele 
două părți au reafirmat necesitatea 
participării Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — reprezentantul 
legitim al poporului palestinian — 
la toate eforturile care se fac pe plan 
internațional pentru ajungerea la o 
soluționare politică a conflictului 
din regiune. Părțile au fost de acord 
că Organizația Națiunilor Unite tre
buie să joace un rol sporit și să con
stituie un cadru de negocieri în care 
să fie găsită o reglementare globală, 
justă și durabilă a conflictului din 
Orientul Mijlociu, cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Cele două părți au reamintit că 
țările lor au condamnat cu toată 
fermitatea agresiunea militară a Is
raelului împotriva poporului libanez 
și a populației palestiniene și s-au 
pronunțat pentru retragerea imedia
tă a forțelor israeliene din această 
țară. Ambele părți au subliniat spri
jinul lor puternic pentru suveranita
tea, independenta națională și inte
gritatea teritorială a Libanului.

Președintele României și conducă
torul Marii Revoluții de Ia 1 Septem
brie și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația deosebit de pe
riculoasă existentă pe continentul 
european ca urmare a acumulării 
unor imense cantități de arme. în
deosebi nucleare, și au apreciat că 
trebuie făcut totul pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune și trecerea la re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, la eliberarea totală a Euro

pei de arme nucleare', atît cu rază 
medie de acțiune, cit și tactice. în 
acest context, au subliniat urgența 
pe care o prezintă obținerea de re
zultate la negocierile de la Geneva 
privind armele nucleare din Europa.

Cei doi conducători au evidențiat 
necesitatea de a se acționa pentru 
finalizarea fără întîrziere a lucrări
lor reuniunii de la Madrid și înche
ierea acesteia cu un document sub
stanțial și echilibrat. Esențial este să 
se hotărască convocarea unei confe
rințe consacrate întăririi încrederii 
și dezarmării în Europa și să se asi
gure continuitatea procesului de edi
ficare a securității și dezvoltarea 
cooperării pe continent.

Avînd în vedere legătura strînsă 
Intre securitatea europeană și secu
ritatea din regiunea Mediteranei, ei 
au fost de acord că se impune de 
urgență să fie sporite eforturile pen
tru a face din Mediterana o mare a 
păcii, securității și colaborării, eli- 
minîndu-se orice sursă de încordare 
și conflict în această zonă. A fost 
exprimată convingerea că realizarea 
de progrese in domeniul cooperării 
și securității în Europa va influența 
pozitiv climatul politic din întreaga 
lume, cu consecințe favorabile pen
tru pacea și destinderea mondială.

Procedînd la examinarea situației 
din Africa, cei doi conducători au re
liefat realizările istorice ale popoa
relor africane în lupta lor pentru li
bertate și independentă națională, 
pentru progres economic și social.

Ei și-au exprimat neliniștea pro
fundă față de intervenția forțelor 
imperialiste, colonialiste, neocolonia
liste și rasiste, sub orice formă. în 
treburile interne ale țărilor africane, 
față de intensificarea activităților și 
acțiunilor îndreptate împotriva po
poarelor africane, relevînd că astfel 
de acțiuni reprezintă o gravă ame
nințare pentru securitatea, pacea și 
stabilitatea statelor continentului, un 
obstacol în calea dezvoltării lor in
dependente.

în acest context, cele două părți au 
reliefat importanța eforturilor Orga
nizației Unității Africane pentru 
pace, independență, pentru rezolva
rea diferendelor între statele afri
cane și progres pe continent, eviden
țiind rolul ei în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, discriminării rasiale 
și apartheidului, a tuturor formelor 
de dominație și oprimare.

Cei doi conducători au subliniat 
importanța solidarității și unității de 
acțiune a țărilor africane în apăra
rea independenței lor împotriva ori
căror intervenții din afară.

în ceea ce privește situația din A- 
frica australă, cele două părți au 
reafirmat solidaritatea militantă cu 
lupta poporului namibian sub condu
cerea S.W.A.P.O., reprezentantul său 
legitim, pentru obținerea independen
ței și eliminarea ocupării ilegale a 
Namibiei de către regimul rasist de 
la Pretoria. De asemenea, cele două 
părți și-au declarat sprijinul față de

lupta poporului din Africa de Sud 
pentru libertate, drepturi democratice 
și lichidarea apartheidului.

Președintele României și conducă
torul Marii Revoluții de la 1 Seam
brie au apreciat necesar ca ță: n 
mici și mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare, statele nealiniate să joace 
un rol tot mai însemnat în viața in
ternațională. Ei au subliniat impor
tanța consolidării solidarității și u- 
nității lor de acțiune în eforturile lor 
comune pentru instaurarea unei lumi 
mai drepte și mai echitabile. Cele 
două părți au apreciat rolul impor
tant pe care îl joacă mișcarea țărilor 
nealiniate în lupta pentru destinde
rea internațională și consolidarea in
dependenței naționale, împotriva im
perialismului, colonialismului, neoco- 
lonialismului și rasismului, pentru 
întărirea păcii mondiale.

Cei doi conducători s-au pronunțat 
pentru întărirea rolului O.NU. în 
viața internațională, pentru sporirea 
contribuției sale la dezvoltarea cola
borării și înțelegerii între state, pen
tru democratizarea organizației mon
diale și adaptarea ei la realițățile 
actuale ale lumii contemporane.

Președintele României și conducă
torul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie au exprimat hotărîrea fermă 
de a dezvolta conlucrarea dintre ță
rile lor în cadrul Națiunilor Unite, al 
altor foruri internaționale, in „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea țărilor ne
aliniate, în scopul reglementării de
mocratice, juste, în interesul popoa
relor, a problemelor internaționale, 
promovînd astfel pacea, securitatea și 
colaborarea între națiuni.

III
Președintele Republicii Socialiste 

România și conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor rodnice 
ale convorbirilor pe care le-au avut 
și au subliniat că înțelegerile reali
zate cu prilejul vizitei reprezintă o 
importantă contribuție la extinderea 
și aprofundarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Libia, 
în folosul popoarelor român și libian, 
al politicii de pace, destindere, inde
pendență națională și cooperare in
ternațională.

Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a exprimat președinte
lui Republicii Socialiste România vii 
mulțumiri pentru primirea caldă și 
ospitalitatea de care s-a bucurat în 
timpul vizitei oficiale de prietenie 
efectuate în România.

Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a reînnoit invitația ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, să efectueze, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizi
tă oficială de prietenie în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd să fie stabilită 
pe canale diplomatice.

I
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li datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu adevărul suprem sub semnul căruia luptăm și muncim:
*

CU POPORUL, PEfTRU POPOR
Poporul român merge înainte... Din adincuri de Istorie vine neamul nos

tru, falnic stejar cu rădăcinile izvorînd pentru veșnicie din minunatul pă- 
mint de la Carpați, Dunăre și Mare, cu trunchiul și coroana înfrățite pen
tru totdeauna cu aerul înmiresmat, cu cerul înalt.

Poporul român merge înainte... Prin furtunile istoriei, stejarul s-a înălțat 
mereu mai viguros și pe cerul său noi anotimpuri de lumină și-au scris 
pentru eternitate gloria. Ele poartă nume de bărbați - Ștefan, Mihai, Tu
dor, Bălcescu, Cuza — și poartă nume de împliniri : neatîrnare, unire, re
voluție, socialism.

Poporul român merge înainte... Ca întotdeauna atunci cînd în fața 
neamului au stat epoci hotăritoare pentru soarta sa, ca întotdeauna atunci 
cînd națiunea era chemată să împlinească fapte excepționale, istoria a 
ridicat în fruntea poporului un mare bărbat. Așa a fost și în 1965, cînd la 
cîrma destinelor României socialiste a venit NICOLAE CEAUȘESCU. Cei 
aproape 18 ani ce vor urma depui mărturie că, scoborîtoi’ din spița ma
rilor bărbați ai neamului, purtînd pe umeri greaua povară a răspunderii 
pentru aproape 23 de milioane de oameni, el este una cu vrerile lor, 
este una cu simțirile lor, cu țelurile lor.

Poporul român merge înainte... In fruntea sa se află un om care întru
chipează virtuțile-i dintotdeauna și virtuțile noi, înflorite în anii revoluției 
socialiste. Un om din popor care proclamă neobosit că „socialismul se 
construiește cu poporul, pentru popor" și mobilizează energiile întregii na
țiuni în lupta revoluționară pentru făurirea și dezvoltarea noii orînduiri ; 
care proclamă cu vigoare că „supremul țel al socialismului este bună
starea și fericirea poporului" și acționează cu luciditate și pasiune pentru 
creșterea avuției materiale și spirituale a societății ; care proclamă con
secvent că tipul uman pe care îl avem ca model este „comunistul de 
omenie" și a imprimat întregii activități a partidului și statului cursul 
umanismului revoluționar ; care proclamă cu fermitate că „nimic nu este 
prea greu în lupta revoluționară pentru fericirea poporului" și își dedică 
toate forțele slujirii neabătute a poporului, înfloririi și măreției patriei so
cialiste.

Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul român merge 
înainte I

C
ongresul al IX-lea — bornă 

de aur în istoria partidului, 
In destinul României socia
liste. Așa îl cunoaștem și 

așa va râmîne in istoria partidului 
și a țării, în conștiința națiunii 
noastre. Semnele epocii pe care avea 
s-o deschidă în istorie acel congres, 
în urmă cu aproape 18 ani, au apă
rut însă, chiar cu puține zile înainte; 
le recunoaștem în activitatea și în 
concepțiile exprimate de cel care de
venise, doar de cîteva luni, condu
cătorul partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se dăduse publicității 
proiectul de Directive ale Congresu
lui și, iată, în chiar zilele urmă
toare, conducătorul partidului a por
nit în primele sale vizite de lucru 
(chiar termenul acestor vizite cu 
caracter de cercetare a realităților și 
de consultare cu oamenii muncii, cu 
poporul, el avea să-l definească ; 
erau vizite de lucru). Se năștea, în 
practica revoluționară a partidului, 
o nouă instituție. Pentru că vizitele 
de lucru ale secretarului general 
aceasta aveau să devină in sistemul 
politic socialist : o instituție. Cu 
uriașe binefaceri pentru întreaga ac
tivitate, pentru drumul ce-1 avea de 
urmat societatea noastră. Legătura 
nemijlocită cu masele, analiza la 
fața locului a problemelor pe care 
le ridică dezvoltarea economico-so- 
cială, discuțiile largi cu toate cate
goriile de oameni ai muncii, desele 
consfătuiri cu privire la toate dome
niile de activitate sint stilul propriu 
de lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Doar un stil de lucru ? 
Infinit mai mult. Este una dintre ex
presiile asumării totale a imenselor 
responsabilități față de soarta revo
luției socialiste, față de destinul na
țiunii române. Este modalitatea prac
tică prin care se conferă activității 
de conducere realism, rigoare, efi
ciență.

Era un Început de drum. In pri
mele sale vizite de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a dus să se 
sfătuiască cu muncitorii și țăranii. 
La 26 iunie 1965 se afla între țăranii 
cooperatori din comuna Gheorghe 
Doja, în inima Bărăganului, la vre
me de seceriș. A străbătut cîmpurile 
cu semănături, a discutat cu țăranii, 
a cercetat mașinile agricole, apoi, în 
fața sediului cooperativei, sub cerul 
deschis, a dezbătut împreună cu 
3 000 de cooperatori (veniseră șl de 
prin satele vecine) proiectul de Di
rective ale Congresului care urma 
să înceapă peste puține zile. I-a în
demnat să-și spună deschis părerea, 
le-a ascultat opiniile și apoi le-a 
vorbit și, iată, citiți cu atenție ce a 
spus atunci cînd se afla pentru pri
ma oară în dialog direct cu masele 
în calitate de conducător al partidu
lui și la începutul unei noi epoci des
pre care avea o imagine limpede : 
„După cum cunoașteți, la poporul 
nostru este un obicei vechi : înainte 
de a pleca la drum, omul se sfătu
iește cu familia sa sau cu prietenii 
săi pe ce drum să meargă. Este un 
obicei bun. Acum pornim, tovarăși, 
la un drum îndelungat care, trebuie 
să vă spun, nu va fi ușor, va cere 
muncă intensă din partea tuturor. De 
aceea, partidul nostru consideră că e 
bine ca inainte de a porni la drum 
să ne sfătuim cu muncitorii, cu ță
ranii, cu intelectualii, cu bărbați și 
femei, cu bătrini și tineri, intr-un 
cuvint cu întregul popor în alegerea 
celui mai bun drum spre țelurile pe 
care le avem de înfăptuit".

Mai departe, în cuvîntarea aceea 
se regăsesc, intr-un prim enunț, 
multe dintre marile și cutezătoarele 
idei care, în timp, aveau să așeze pe 
temelii noi întreaga activitate a 
partidului și, de aici, drumul 
în istorie al României socialiste, 
locul ei în lume. Iată deci de la înce
put aplicat in practică principiul ce 
avea să devină fundamental — cu 
poporul, pentru popor — într-o 
largă consultare, într-un dialog fer
til cu masele, secretarul general in- 
formîndu-se la fața locului asupra 
realităților și părerii celor ce mun
cesc și înfăptuiesc politica parti
dului.

Din acea zi de vară a anu
lui 1965, vizitele de lucru ocupă 
un Ioc de prim ordin in acti
vitatea curentă a conducătoruiui 
partidului și statului român, astfel 
incit, astăzi, făcind o statistică, nu
mărul lor este de-a dreptul impre
sionant și pe deplin revelator : in 
cei aproape 18 ani tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat in mijlocul co
lectivelor de oameni ai muncii din 
aproape două mii de unități in
dustriale, agricole, social-culturale.

Dintre miile și miile de oameni 
pe care i-a întîinit în aceste vizite V2_._________________________  

și a discutat cu ei impresionindu-i 
puternic prin marea sa capacitate de 
analiză, de sesizare a esențialului și 
de alegere a celui mai bun drum de 
urmat, noi vom da aici cuvîntul 
ttnuia : loan Giura, directorul între
prinderii miniere Baia de Arieș, ju
dețul Alba :

„Minerii noștri din Țara Moților 
l-au primit cu o bucurie de ne- 
descris. Era și dînsul bucuros să ne 
reintîlnească. Odată aflat între noi, 
a vrut să cunoască o mulțime de lu
cruri : cîți mineri sint în Apuseni, 
ce parametri tehnici au instalațiile 
noastre, cum au fost realizate și 
multe, multe altele. A ascultat cu 
mare atenție răspunsurile. Părea însă 
ingindurat, preocupat de ceva. îi ci
team pe chipul, atit de drag nouă, 
concentrarea. Să fi fost doar o pă
rere ? Cînd vizitarea întreprinderii 
s-a terminat, a privit, cîteva clipe 
lungi, munții poleiți într-un soare 
blind de toamnă, apoi am pornit cu 
toții spre adunarea populară. Vizi
tase, pină la noi, alte obiective eco
nomice și sociale din Țara Moților : 
la Cîmpeni și Roșia Poieni. La adu
narea populară, ascultîndu-1 vorbind, 
am înțeles tîlcul acelui moment, de 
concentrare. Se gîndea la destinul 
nostru, la trebuințele noastre de vi
itor, la soluții concrete și profunde. 
A spus așa : „Deci, pe lîngă între
prinderea minieră va trebui să creăm 
circa 2 500—3 000 de locuri de mun
că în întreprinderi ce urmează să 
se dezvolte sau să le construim". 
Acum, la cîțiva ani de atunci, iată 
concluziile acelei consultări cu moții 
noștri transformate în realitate eco
nomică și socială, cu răsfrîngeri bi
nefăcătoare directe în viața oameni
lor din acest ținut : la Roșia Poieni 
noul combinat minier al cuprului dă 
în acest an primele cantități de mi
nereu, la combinatul de prelucrare 
a lemnului din Cîmpeni s-au con
struit patru fabrici noi, tot la Cîm
peni produce deja o nouă întreprin
dere de tricotaje, la Abrud o nouă 
filatură de bumbac, iar la noi, în 
Baia de Arieș, o fabrică nouă de 
confecții".

E doar o mărturie. Raportați-o la 
alte mii și mii din toate colțurile 
de țară pe care le-a cercetat mereu 
și mereu, cu interes pentru pulsul 
vieții, cu grijă pentru destinul omu
lui, cu omenească și responsabilă re
ceptivitate față de opinia maselor și 
veți înțelege, prin forța de.sugestie 
a faptului de viață, uriașa valoare 
a dialogului permanent cu țara, in
stituit și instituționalizat de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul de partid și de țară, fiu brav 
și înțelept al acestui pămînt româ
nesc. • #

M
artie 1966. Un an de cînd în 

fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Adieri de primăvară, tot mai 

limpezi, tot mai mult resimțite de 
fiecare, trec peste țară. La Congresul 
cooperativelor agricole de produc
ție, conducătorul partidului definește 
„esența democrației noastre socialis
te : hotăririle importante care privesc 
viitorul țării, progresul diferitelor 
sectoare ale vieții economice și spi
rituale trebuie chibzuite cu masele

Dialogul permanent cu oamenii muncii instituit de către tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o realitate a cărei ex
presie statistică este profund revelatoare și impresionantă. în cei aproape 18 ani de cînd se află în fruntea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consecvent în aplicarea principiului cunoașterii nemijlocite a realităților și al consultării largi cu 
masele, a efectuat

553 VIZITE DE LUCRU
IN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII Șl IN CAPITALĂ

în cursul acestor vizite a analizat împreună cu muncitorii, cu specialiștii și cadrele de conducere problemele concrete 
ale eficienței și dezvoltării

ÎN 1912 UNITĂȚI ECONOMICE Șl SOCIAL-CULTURALE
Traducînd în viață principiile democrației socialiste, inițiind crearea cadrului instituțional pentru participarea celor mai 

largi categorii de oameni ai muncii la elaborarea și dezbaterea programelor dezvoltării în toate sectoarele activității economice 
și sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat și a participat
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largi populare". Era enunțată atunci 
ideea politică ce avea, în curînd, să 
îmbrace o haină aforistică, să devină 
emblematică pentru întreaga noastră • 
viață social-politică-economică : „So
cialismul se construiește cu poporul, 
pentru popor !“

Retrospectiv, putem afirma, fără 
teama de a greși, că istoria celor a- 
proape 18 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea este istoria de
mocrației muncitorești, revoluționare, 
istoria sistemului instituțional al de
mocrației socialiste în România. Ple- 
cînd de la convingerea profundă că 
socialismul reprezintă eliberarea și 
valorificarea pe deplin a energiilor 
creatoare ale națiunii, că el este de 
neconceput fără democrație, că ho
tăritoare este participarea maselor 
la procesul de conducere a societății, 

partidul nostru, secretarul său gene
ral consideră că numai pe această 
cale se poate asigura progresul ne
încetat al patriei.

Este un mare merit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu acela de a fi de
monstrat prin întreaga sa activitate 
teoretică și practică superioritatea 
intrinsecă a democrației noastre asu
pra democrației burgheze.

— Am participat, in februarie a- 
nul trecut — ne spune Aurel Țaga, 
muncitor la Combinatul de fibre ar
tificiale din Brăila — la o impor
tantă plenară a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, al cărui mem
bru sint. Am ascultat, ca in atîtea 
rînduri, o cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care m-a im
presionat profund. Hotărîm aici, a 
spus, asupra dezvoltării țării ; oa

menii muncii, în adunări generale, 
in consilii de conducere, în organis
me de nivel național decid democra
tic asupra întregii noastre politici. 
Oamenii muncii sint stăpînil Româ
niei ! în ce țară capitalistă — a în
trebat secretarul general al partidu
lui — problemele dezvoltării econo
mice sint discutate de muncitori ? 
Să se organizeze și în Occident un 
Consiliu Național al Oamenilor 
Muncii, să se prezinte activitatea mo
nopolurilor și să se pună la vot. 
După aceea să ne vorbească de su
perioritatea democrației burgheze !

Am aplaudat atunci cu toții, din 
toată inima, cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cea mai cate
gorică dovadă a afirmațiilor sale 
eram... noi, cei prezenți, cei con
sultați, cei care am decis prin vot.

Cuvintele tînărului muncitor brăi- 
lean dau glas simțămintelor de care 
este animat unul dintre sutele de 
mii de oameni — bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, fără deosebire de 
naționalitate — care fac parte din- 
tr-un organism al largului sistem 
democratic creat din inițiativa și cu 
participarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

„Socialismul și democrația sint de 
nedespărțit" — iată una dintre co
ordonatele fundamentale ale gindirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pen
tru traducerea ei în viață, după Con-; 
greșul al IX-lea a fost creat un 
sistem unitar de organisme profund 
democratice, menit să asigure exer
citarea efectivă a puterii de către 
cei ce muncesc, să asigure partici
parea directă a tuturor categoriilor 
sociale, a maselor largi populare, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea diferitelor sectoare de 
activitate. în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste sint 
înmănuncheate toate forțele politice, 
clasele și păturile sociale ; se întru
nesc periodic, la nivel național, o 
seamă de congrese : Congresul con
siliilor oamenilor muncii. Congresul 
țărănimii, Congresul consiliilor popu
lare, Congresul culturii. Congresul 
educației și învățămîntului ; au fost 
constituite Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
parlamentul nostru economic. Con
siliul Național al Oamenilor Muncii, 
Consiliul Național al Agriculturii, 
consiliile oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, ca 
și, in unele județe, ale oamenilor 
muncii de naționalitate sirbă și 
ucraineană ; sistematic, se organi
zează conferințe și consfătuiri pe 
țară în cele mai diferite domenii 
de activitate. întreaga viată a uni
tăților economice este condusă de 
adunările generale ale oamenilor 
muncii ale căror atribuții au crescut 
de laran la an. în consiliile oameni
lor muncii, cit și în consiliile de 
conducere ale ministerelor și celor
lalte organe centrale, cel puțin o 
treime din membri sint muncitori și 
maiștri care lucrează nemijlocit în 
producție.

Discutăm despre toate acestea cu 
Radu Râciu, președintele C.A.P. 
Drăgănești-Vlașca, din județul Te
leorman.

— Cînd l-am auzit, la Congresul al 
IX-lea, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunind că baza temeinică 
a politicii partidului este „expe
riența. înțelepciunea celor care o 
înfăptuiesc" (n-am să uit vreodată 
aceste cuvinte) și că așa se poate 
dezvolta democrația socialistă, am 
știut, cu toată ființa mea, că e bine, 
că va fi bine. Dar n-aș fi bănuit 
că se vor întîmpla toate aceste mari 
prefaceri pe care — sint sigur acum 
— secretarul general al partidului le 
gindea de pe atunci. Astăzi nu se 
mai face nimic fără să fie întrebat 
poporul — de la întreaga națiune și 
pină la fabrică sau unitate agricolă. 
Oamenii hotărăsc — și asta înseamnă 
democrație. Cele trei prilejuri cînd 
ne-a vizitat cooperativa au fost, și 
ele. tot atîtea lecții de democrație. 
Felul simplu, deschis, firesc în care 
ni s-a adresat, felul cum a întrebat 
apropiat, tovărășește ce facem, ce 
ginduri avem, sfaturile sale ne ară
tau, pe viu, ce înseamnă un condu
cător dîn popor, un comunist de 
omenie, un om pentru care demo
crația nu este o noțiune de manual, ci 
însuși felul său profund de a fi. 
Și care vrea ca democrația să fie 
felul de a fi al fiecăruia.

Aceste cuvinte includ în ele o 
epocă, sintetizează destinul unei 
țări : democrația socialistă — mediul 
în care se desfășoară firesc viața 
politică a cetățenilor României.

S
tilul analizei deschise, în 

fața maselor și cu masele, 
mereu în miezul realităților 
concrete ale muncii pentru 

realizarea marilor obiective stabilite 
de partid, a fost, cum am văzut, in
stituit de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu din prima clipă a activită
ții sale in fruntea partidului. E cu 
mult mai mult decît o chestiune de 
stil personal. în concepția secretaru
lui general al partidului, legătura 
și dialogul permanent cu cei ce mun
cesc, cu poporul, este un principiu 
fundamental pentru întreaga activi
tate a partidului și a organismelor 
statului socialist. încă de la primele 
sale vizite de lucru în calitate de 
conducător al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se adresa cu în
demnuri directe către toate cadrele 
cu munci de răspundere în partid și 
în stat, pentru o activitate în strînsă 
legătură cu oamenii, pentru o cu
noaștere nemijlocită a opiniilor lor, 

a realităților, pentru o largă consul
tare cu masele, mobilizind și rezol- 
vind, la fața locului, multitudinea 
problemelor ce apar în activitatea 
practică din toate domeniile. Iată 
cum sunau aceste îndemnuri rostite 
cu diverse prilejuri : „Este necesar 
să acordăm mai multă atenție îmbu
nătățirii stilului și metodelor noastre 
de muncă, să lichidăm cu mai multă 
hotărire fenomenele de birocratism 
care se manifestă in activitatea unor 
cadre din aparatul de partid și de 
stat. Doresc să subliniez necesitatea 
de a conduce nu din birou, nu prin 
intermediul hirtiilor, ci prin con
tactul nemijlocit, viu, cu oamenii, 
rezolvind in mod operativ și direct 
problemele ce se ridică in munca 
unităților economice și social-cultu
rale".

Cerința aceasta a devenit realita
te, ea este incă una dintre magistra
lele contribuții ale secretarului ge
neral la intensificarea întregii acti
vități, la așezarea ei pe principiile 
eficientei, la grăbirea ritmului con
strucției socialiste. Iată cum gindește 
azi, , despre această latură a strate
giei revoluționare proprie secretaru
lui general al partidului, un activist 
de partid, Mihail Clim, secretar al 
.Comitetului județean Suceava al 
P.C.R. :

„S-a imprimat un stil de muncă 
nou in activitatea partidului, concre
tizat prin spirit combativ, critic și 
autocritic, cu adevărat revoluționar 
și profund democratic, prin cunoaș
terea realităților la fața locului și 
prezența permanentă în mijlocul 
oamenilor muncii, prin legătura și 
dialogul neîntrerupt cu masele. 
Noul stil de muncă promovat de to
varășul Nicolae Ceaușescu a dus la 
afirmarea în toate sectoarele de ac
tivitate a unui spirit lucid, realist, 
rațional, la repudierea subiectivis
mului și întronarea cultului cunoaș
terii, al adevărului — criterii funda
mentale ale socialismului. Prin 
aceasta, partidul nostru a dat friu 
liber gindirii creatoare a maselor, 
împotriva oricărei viziuni rigide, 
simpliste, dogmatice, încurajînd pe 
fiecare om să gîndească cu capul 
propriu, să-și valorifice toate valen
țele personalității, să fie el însuși și 
prin aceasta să fie cu totul al socie
tății, al țării. în acest spirit, noul 
stil de muncă a eliminat cu desăvîr- 
șire concepția după care conducăto
rii ar fi deasupra maselor, a poporu
lui. Conducătorii, activiștii de partid 
și de stat, in gîndirea și acțiunea 
secretarului general al partidului, 
sint o expresie a voinței maselor, ei 
sint învestiți de popor cu anumite 
funcții de răspundere, pentru a sluji 
neabătut interesele acestuia și, în a- 
ceastă calitate, conducătorii, comuniș
tii nu au și nu pot avea privilegii, 
drepturi deosebite în societatea socia
listă. Ei au insă obligația de a-și inde- 
plini cu cinste îndatoririle în toate 
domeniile de activitate. Astfel s-au 
conturat o metodică și un stil de con
ducere profund democratic, umanist, 
aplicat sistematic — dialogul perma
nent al partidului cu poporul",

F
iecare vizită de lucru, fieca

re intîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu mun
citorii, țăranii, intelectualii 

în mari adunări populare, la con
grese și consfătuiri, la conferințe și 
intilniri — practic, toate „de lucru" 

a prilejuit din partea celor ce 
muncesc nu doar manifestarea de
plinei adeziuni la politica înțeleaptă 
a partidului nostru, manifestarea a- 
tașamentului față de secretarul său 
general, încrederea în .capacitatea po
porului de a atinge obiectivele fixa
te, ci și exprimarea angajării lor 
hotărite de a traduce neintirziat in 
viață această politică, de a munci 
cu dăruire și pasiune pentru înfăp
tuirea ei.

în puținul timp care s-a scurs de 
Ia încheierea lucrărilor înaltului fo
rum comunist. Conferința Națională, 
nenumărate sint faptele de muncă 
dovedind răspunderea cu care cei ce 
muncesc se dedică traducerii în via
tă a importantelor ei hotărîri. Noi 
fabrici și capacități intrate in pro
ducție, însemnate economii de ma
terii prime și materiale, importante 
depășiri de plan marchează calen
darul producției în aceste zile.

Luînd cunoștință de chemarea la 
întrecere a consiliilor populare, pri
marul comunei Iratoș, județul Arad, 
Kiss Ștefan, ne-a declarat :

— Participăm cu toată însuflețirea 
la întrecere. Avem multe de făcut, 
dar avem încredere în forțele noas
tre, în localitatea noastră nu exis
tă vreo acțiune comună, hotărîtă de 
obște, la înfăptuirea căreia să nu 
pună mina fiecare membru al ob
știi. Tocmai in aceasta constă pu
terea democrației noastre : toți hotă
rîm, toți înfăptuim. Hotăririle sint 
ale noastre, pentru binele nostru ; 
munca este a noastră, pentru binele 
nostru. ,

— Cine altul este chemat să în
făptuiască, dacg nu noi, poporul ? — 
reia ideea, intr-un alt colț de țară, 
maistrul Marin Hulea, de la Șantie
rul naval Oltenița. Forța democrației 
muncitorești, revoluționare constă în 
aceea că dezbatem cu toții în de
plină cunoștință de cauză și, con
știent) de țelul pe care ni-1 propu
nem, acționăm cu răspundere pen
tru atingerea lui.

...Democrație — conștiință — răs
pundere. Realitate definitorie a 
României socialiste, vast sistem care 
exprimă însăși esența orînduirii noas
tre. îi datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. marelui nostru conducă
tor, stilului său de muncă, acțiunii 
sale energice, neobosite pentru a e- 
difica si asigura funcționarea com
plexului angrenaj al democrației 
muncitorești, revoluționare, deszăgă- 
zuirea uriașului fluviu de energii u- 
mane care este România contempora
nă. îi datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adevărul suprem sub 
semnul căruia luptăm și muncim : 
SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE 
CU POPORUL, PENTRU POPOR!

Mihai CARANFIL 
Georqe-Radu CH1ROV1C1
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU-ÎNALTĂ CINSTIRE^ 

DRAGOSTEA FIERBINTE A ÎNTREGULUI POPOR

Vibrante mesaje de felicitare 
de pe tot cuprinsul țării

Sesiuni omagiale

Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, prilejuiesc oamenilor muncii din în
treaga țară exprimarea, prin vibrante telegrame, a sentimentelor de caldă 
recunoștință și nețărmurită dragoste pentru neobosita sa activitate des
fășurată în slujba înfloririi României socialiste, spre binele și prosperitatea 
poporului nostru.

„Ne vom aduce întreaga contribuție la apărarea 

cu inaltă răspundere a cuceririlor revoluționare 

ale poporului"

participanții au adresat TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă, in care se spune :

In telegrama trimisă de oamenii 
muncii din cadrul COMBINATULUI 
SIDERURGIC CĂLĂRAȘI se arată 
printre altele : „Datorăm existența 
colectivului nostru, cel mai tînăr co
lectiv de oțelari ai țării, omului țării 
care, asemenea marilor voievozi ai 
acestui neam strămoșesc de români, 
a ctitorit și durat o țară modernă și 
înfloritoare, cu înțelepciune și res
ponsabilitate comunistă. Reînnoim 
angajamentul solemn că, urmînd 
înaltul său patriotism, vom munci 
fără preget, vom pune întreaga 
putere a brațelor și minților noastre 
în slujba înfăptuirii mărețului Pro
gram al partidului, a istoricelor do
cumente adoptate de Congresul al 
XII-lea și recenta Conferință Națio
nală.

Vă dorim din adîncul inimilor 
noastre multă sănătate, multă ferici
re, împlinirea tuturor idealurilor 
dumneavoastră, care sînt și idealu
rile partidului, ale întregului popor. 
După datina străbună, vă urăm să ne 
trăiți întru mulți ani, pentru a duce 
România socialistă spre noi și măre
țe izbînzi, într-o lume a păcii și a 
comunismului. La mulți ani !“

„Ca slujitori al științei dintr-un 
institut de tradiție — se arată în te
legrama trimisă de colectivul de oa
meni ai muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE BUCU
REȘTI — dorim să vă adresăm 
la această deosebit de importantă 
aniversare sentimentele noastre de 
sinceră recunoștință pentru rolul pe 
care l-ați conferit cercetării științi
fice in procesul marilor înnoiri teh- 
nico-economice și sociale care defi
nesc înaintarea țării noastre spre so
cialism, pentru încrederea pe care 
ați manifestat-o constant în forțele 
creatoare ale poporului.

Conștienți de complexitatea șl im
portanța sarcinilor pe care Confe
rința Națională a partidului din 16—18 
decembrie 1982 le-a pus în fața in
dustriei chimice și implicit a cerce
tării științifice din acest domeniu, 
convinși fiind că cel mai fericit 
omagiu ce-1 putem aduce la aniver
sarea dumneavoastră este sporirea 
contribuției noastre la îndeplinirea 
obiectivelor ce decurg din documen
tele și hotărîrile importantului fo
rum al comuniștilor români, ne an
gajăm solemn să ne sporim efortu
rile și să punem plenar în valoare 
capacitatea de muncă și de creație, 
elaborînd noi procese și procedee 
tehnologice pentru produsele pre
văzute a se asimila în vederea eli
minării importului și potențării ex
portului, a îmbunătățirii parametri
lor tehnico-economici ai unor fabri
cații de produse chimice, sporind 
participarea cercetării la realizarea 
producției de mic tonaj și a micro- 
producției".

„In acest moment solemn, de înăl
țătoare sărbătoare națională, gîndu- 
rile noastre, laolaltă cu întregul po
por, se îndreaptă către dumneavoas
tră, strălucit conducător, care ca ni
meni altul, din fragedă tinerețe, v-ați 
dăruit fericirii poporului, făuririi 
unei lumi drepte pe pămîntul Româ
niei, în care oamenii muncii, între
gul popor, adevărații stăpîni ai isto
riei lor milenare, să trăiască în de
plină libertate, bucurindu-se de mi
nunatele realizări materiale și spiri
tuale — se arată în telegrama trimi
să de ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" 
BUCUREȘTI. Vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că, strîns uniți in 
jurul partidului, călăuziți de lumino
sul dumneavoastră exemplu de mun
că și de viață,' vom acționa cu toată 
energia pentru înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea și de Conferința Naționa
lă ale partidului, a prețioaselor indi
cații primite cu prilejul vizitelor de 
lucru pe care le-ați efectuat in în
treprinderea noastră".

„Sîntem mindri că de activitatea 
dumneavoastră strălucită, in fruntea 
partidului și statului, se leagă indi
solubil cea mai rodnică perioadă din 
istoria socialistă a țării — se spune 
în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL SUCEAVA AL P.C.R. Tot 
ceea ce este mai frumos și cutezător 
in grandioasa operă ce o înfăptuim 
pe acest pămînt străbun, prin uriașa 
capacitate creatoare, prin inesti
mabila contribuție la îmbogățirea 
tezaurului gindirii materialist-dialec- 
tice, prin profunda omenie, princi
pialitate, consecvență și pasiune re
voluționară cu care, încă din cea 
mai fragedă virstă, v-ați dăruit 
eroic cauzei socialismului, ne sînteți 
supremul exemplu, chipul desăvîrșit 
al comunistului, al conducătorului, al 
luptătorului înflăcărat, ridicînd la 
cele mai înalte exigențe hotărîrea 
noastră nestrămutată de a vă urma".

„Avem in pilda vieții și activității 
dumneavoastră pusă în slujba înflo
ririi patriei, un strălucit exemplu 
de urmat — se spune în telegrama 
oamenilor muncii de la C.A.P. 
«OGORUL» PECICA, județul Arad. 
Aplicind ferm prețioasele indicații 
care ni le-ați dat cu prilejul vizitei 
ce a-ți întreprins-o in comuna noas
tră, de a valorifica potențialul pro
ductiv al pămîntului, angajindu-ne 
ca in acest an să obținem peste 20 
tone porumb, peste 40 tone sfeclă și 
7 500 kg griu la hectar și cel puțin 
4 000 1 de lapte pe cap de vacă fu
rajată. ne vom aduce contribuția la 
înfăptuirea dezideratelor noii revo
luții agrare fundamentate de dum
neavoastră — expresie grăitoare a 
aplicării creatoare a teoriei revolu
ționare la condițiile României — la 
dezvoltarea și propășirea agriculturii 
noastre socialiste".

In telegrama trimisă de MINISTE
RUL INDUSTRIEI CHIMICE se 
spune printre altele : „Vă sîntem re
cunoscători pentru contribuția hotărî- 
toare pe care ați adus-o la ridicarea 
țării noastre pe noi trepte de progres 
și civilizație, la creșterea prestigiu
lui României în lume și pentru lupta 
neobosită pe care o duceți pentru 
triumful socialismului într-o lume 
nouă, mai dreaptă, pentru pace și fe
ricirea tuturor oamenilor.

Chimiștii români își îndreaptă gîn- 
durile lor către dumneavoastră cu 
profundă încredere și vă mulțumesc 
pentru sprijinul multilateral pe 
care, cu înalta competență ce vă ca
racterizează, îl acordați permanent 
dezvoltării și creșterii eficienței 
acestei importante ramuri a econo
miei naționale.

Ca ostași devotați ai Partidului 
Comunist Român și țării noastre, vă 
asigurăm pe dumneavoastră, condu
cătorul nostru mult iubit, că vom 
face totul pentru îndeplinirea exem
plară a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului și ale Confe
rinței Naționale și a sarcinilor pe 
care ni le veți încredința în viitor".

ANTON BUTNARU, muncitor for
mator la întreprinderea metalurgică 
Bacău, scrie : „Eu și colegii mei am 
crescut și ne-am format ca oameni 
în anii socialismului. Ne-am bucurat 
din plin de tot ce a realizat poporul, 
sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului. Cu deosebită mîndrie pa
triotică dăm o înaltă apreciere gran
dioaselor realizări dobîndite in ulti
mii 18 ani de cind la cîrma țării vă 
aflați dumneavoastră, strălucit con
ducător al partidului și statului nos
tru, personalitate distinsă a vieții 
contemporane. Activitatea dumnea
voastră neobosită pentru binele po
porului, pentru progresul patriei ne 
este un călăuzitor îndemn pentru o 
muncă mai bună, de calitate, în 
slujba patriei. Acum, la aniversarea 
a 50 de ani de activitate revolu
ționară șl a zilei de naștere, vă adre
săm din inimă urarea de multă sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
poporului".

„Cu toate că sînt prin profesie artist 
al cuvintulul, sau tocmai de aceea, 
prețuiesc cu osebire fapta pe care 
cuvîntul o cuprinde, spune artistul 
timișorean GHEORGHE LEAHU. 
Iată de ce în felicitarea pe care v-o 
adresez înscriu — din locul meu și 
cu toate puterile — promisiunea de 
onoare ca fapta să-mi urmeze vorba 
în tot ce Întreprind pentru cinstirea 
patriei și poporului căruia-î aparțin, 
îmi iau permisiunea să cred că asta 
vă doriți și domnia voastră : ca fiii 
poporului din care faceți parte să 
muncească și să creeze la cele mai 
înalte cote ale posibilităților lor, 
pentru fericirea noastră, a tuturora.

Vă doresc, în pace și sănătate, ani 
mulți și fericiți I Cum pot uita 
vreodată că una dintre cele mai 
fericite clipe ale vieții mele de 
artist și director de teatru a fost 
aceea cind ați aprobat crearea la 
Timișoara a teatrului național bănă
țean ? Decretul acesta istoric poartă 
semnătura dumneavoastră !

Din nou : La mulți, mulți ani 
fericiți 1“

„Noi, oamenii muncii' din indus
tria poligrafică avem mereu in față 
exemplul strălucit al activității dum
neavoastră, tinerețea, energia și băr
băția de care dați dovadă in condu
cerea partidului și a țării — se spune 
în telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la COMBINATUL POLI
GRAFIC «CASA SClNTEII». Sîntem 
fericiți că prin specificul activității 
noastre sîntem printre primii cetă
țeni ai țării care luăm cunoștință de 
activitatea și gîndurile dumnea
voastră și în același timp sîntem 
mîndri că în persoana dumneavoastră 
sint întrunite calitățile cele mai de 
preț ale poporului român — lucidi
tatea in gindire, clarviziunea, geniul 
creator, omenia, acea omenie izvorîtă 
din strămoși și așezată acum la 
temelia tuturor faptelor ce se împli
nesc pe pămintul patriei noastre so
cialiste. Recunoaștem în stilul dum
neavoastră dinamic de lucru. In 
dialogul viu și permanent pe care îl 
purtați cu oamenii țării și cu condu
cătorii popoarelor lumii, trăsăturile 
adevăratului patriot revoluționar, 
prestigiul marii personalități care a 
făcut ca România să fie cunoscută 
astăzi și stimată pe toate meridia
nele globului pămintesc. Vă dorim 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru ca înțelepciunea și omenia 
dumneavoastră să ne lumineze în 
continuare drumul spre culmi tot 
mai înalte de progres, bunăstare Șl 
civilizație, spre comunism". /

In numele colaboratorilor și redac
torilor revistei „Igaz Sz6“, scriitorul 
HAJDU GYOZO spune, între altele : 
„Cu ocazia acestei zile de sărbătoare, 
cind atenția Întregului nostru popor 
se îndreaptă către dumneavoastră, 
Iubitul nostru conducător, și noi, co
laboratorii și redactorii revistei Uni
unii scriitorilor „Igaz Szo", care 
apare in limba maghiară la Tîrgu 
Mureș, vă aducem din inimă prino
sul nostru sincer și vă dorim putere 
de creație, sănătate și mulți, mulți 
ani de neîncetate izbînzi pentru ca 
și pe mai departe să conduceți în 
mod glorios întregul nostru popor pe 
calea construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spre comu
nism. Vă dorim dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate, putere 
de muncă și un «La mulți ani» venit 
din adîncul sufletului".

„Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Ialomița iși 
exprimă nețărmuritul devotament 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru — al 
cărei strălucit promotor sînteți — 
precum și hotărîrea fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru per
fecționarea întregii lor activități în 
realizarea sarcinilor economice și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă — se spune în tele
grama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
AL SINDICATELOR IALOMIȚA.

Activitatea dumneavoastră revolu
ționară, energia clocotitoare, umanis
mul cald ce se degajă din fiecare 
nouă inițiativă a dumneavoastră pen
tru salvgardarea păcii au făcut ca 
opinia publică internațională să vă 
recunoască drept unul din marii oa
meni ai contemporaneității, milioane 
și milioane de oameni văzînd în po
litica de pace a României, a pre
ședintelui ei, singura cale pentru asi
gurarea vieții și construcției pașnice 
pe planeta noastră.

«La mulți ani», iubit conducător !“.

„Gîndirea dumneavoastră de mare 
profunzime și excepțională forță de 
sintetizare se află la baza întregii 
politici interne și externe a partidu
lui și statului nostru, se găsește in 
fiecare dintre procesele înnoitoare, 
petrecute în acești ani în țara noas
tră, se spune, intre altele, în tele
grama oamenilor muncii de la ÎN
TREPRINDEREA DE ALUMINĂ 
TULCEA. Ne amintim cu emoție de 
vizitele de lucru efectuate in uzina 
noastră de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de indicațiile prețioase și 
sprijinul pe care ni l-ați dat pentru 
rezolvarea problemelor de amplasări 
ale etapelor de investiții, pentru 
creșterea eficienței economice. Adu- 
cind omagiul nostru înflăcărat cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și aniversării 
zilei de naștere, vă adresăm din 
adincul inimilor urări de viață lungă, 
sănătate și putere de muncă pentru 
binele și fericirea întregului nostru 
popor.

La mulți ani I".

In telegrama colectivului de oa
meni ai muncii de la TEATRUL DE 
STAT SIBIU se arată : „In aceste 
ceasuri ale bucuriei și neasemuitei 
recunoștințe vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că vom face din indicațiile dumnea
voastră, din prevederile insufleți- 
toare ale Programului partidului, ale 
documentelor Congresului al XII-lea 
și ale Conferinței Naționale carta 
vieții și activității noastre, punîn- 
du-ne întreaga noastră capacitate de 
muncă și creație în slujba nobilelor 
țeluri ale partidului, ale comunismu
lui, ale progresului neîntrerupt al 
patriei și fericirii minunatului nos
tru popor. Dorindu-vâ din adîncul 
inimilor noastre, alături de întregul 
popor, sănătate deplină, ani mulți și 
rodnici, să ne conduceți în conti
nuare spre piscurile semețe ale co
munismului, vă asigurăm că vom 
face totul pentru ca demnitatea mun
cii noastre să fie pe măsura exem
plului strălucitor al activității și vie
ții marelui conducător revoluționar și 
patriot cars sînteți dumneavoastră".

„Alături de toți oamenii muncii de 
pe întreg cuprinsul țării — se spune in 
telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la ȘANTIERUL NAVAL 
OLTENIȚA — vă sîntem profund 
recunoscători pentru sprijinul direct 
și de inaltă competență, indica
țiile prețioase și îndemnurile dum
neavoastră care au jalonat în mod 
hotărît activitatea pentru îndeplini
rea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin în vasta operă de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră. 
Mîndria și emoția ne sînt redate cu 
generozitate de prestigiul dumnea
voastră, ce înalță prestigiul țării, de 
faptul că popoarele de pe cele mai 
îndepărtate meridiane ale globu
lui iși exprimă prețuirea și stima 
față de dumneavoastră — conducă
tor și om politic ce personifică zes
trea noastră milenară de înțelepciu
ne și demnitate, eminentă persona
litate a vieții politice internaționale".

„Alături de Întregul nostru popor 
și partid, oamenii muncii din 
BANCA NAȚIONALA A REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA — se 
arată în telegrama trimisă cu acest 
prilej — apreciază în mod deosebit 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați ca personalitate eminentă, 
fermă și consecventă pe arena inter
națională și își exprimă adeziunea 
completă și neabătută la nobilele 
idealuri de pace și luptă pentru dez
voltarea colaborării și solidarității 
partidului nostru cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu forțele 
democratice, progresiste și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, in lupta 
pentru pace și progres social, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Cu prilejul acestui moment aniver
sar, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dorim să vă 
asigurăm de hotărîrea noastră 
nestrămutată de a urma înaltul 
exemplu pe care îl oferiți, în per
manență, nouă, comuniștilor, între
gului popor, muncind cu abnegație 
și dăruire revoluționară pentru a în
făptui Programul partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, precum și 
obiectivele istorice stabilite de Con
gresul al XII-lea".

Luni a avut loc simpozionul cu 
tema „Sarcinile ce decurg din ho
tărîrile Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, din orientările și indicații
le trasate de comandantul suprem 
cu privire la perfecționarea activi
tății organelor Ministerului de In
terne".

Intr-o vibrantă atmosferă de 
dragoste și recunoștință, de înaltă 
mîndrie patriotică ' față de istori

cele realizări înfăptuite în toate 
sectoarele vieții politice și social- 
economice din țara noastră, parti
cipants la lucrările simpozio
nului au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor armate, o tele
gramă, în care se spune :

„Participant!! Ia simpozion vă adresează, în numele întregului per
sonal, cele mai calde și respectuoase urări de sănătate și fericire, de 
viată îndelungată și putere de muncă, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de prestigioasă și rodnică activitate revoluționară și aniversării 
zilei de naștere.

Cu acest minunat prilej au fost evidențiate incă o dată, cu profundă 
satisfacție și mindrie patriotică, prodigioasa dumneavoastră activitate 
revoluționară, pusă fără preget, încă din fragedă tinerețe, in slujba 
partidului și poporului, a înaltelor idealuri de libertate socială și na
țională, contribuția de inestimabilă valoare pe care o aduceți la îm
bogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, la soluționarea 
științifică, realistă a problemelor pe care le ridică vasta și com
plexa operă de edificare a noii societăți pe meleagurile străbune ale 
patriei.

In consens cu gindurile și sentimentele ce animă Întregul personal 
al Ministerului de Interne, lucrările simpozionului s-au constituit intr-o 
vie expresie de dragoste și recunoștință, de inaltă prețuire și grati
tudine față de dumneavoastră, fiul cel mai bun și mai iubit al na
țiunii, profund ginditor revoluționar, conducător de excepție al par
tidului și statului, ctitor inspirat al României de astăzi, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

In comunicările prezentate a fost evidențiată in mod pregnant con
tribuția dumneavoastră hotăritoare la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și statului. Ia consolidarea inde
pendenței și suveranității naționale a patriei, la promovarea cu con
secvență in întreaga viață socială a legalității socialiste, a principiilor 
umanismului revoluționar. Totodată, a fost reliefat caracterul științi
fic, original și novator al concepției fundamentate de dumneavoastră 
cu privire la rolul organelor de ordine internă, sarcinile și misiunile 
ce le revin in apărarea cu fermitate și vigilență a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a orinduirii sociale și de stat, a proprietății 
socialiste, drepturilor și libertăților cetățenești.

Ne exprimăm cu toată căldura inimilor profunda recunoștință pen
tru înfăptuirile grandioase, fără precedent in istorie, pe care le-a cu
noscut patria noastră in cei 18 ani de cind vă aflați in fruntea parti
dului și a statului, pentru grija deosebită și modul strălucit in care 
dumneavoastră îndrumați și sprijiniți zi de zi activitatea Ministerului 
de Interne, văzind in aceasta elementul primordial care asigură înde
plinirea in cele mai bune condiții a rolului și misiunilor de inaltă răs
pundere care revin in societatea noastră socialistă organelor de or
dine internă.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, 
că, urmind neabătut exemplul minunatei dumneavoastră vieți și acti
vități, consacrate cu dăruire și pasiune revoluționară cauzei înfloririi 
patriei și făuririi fericirii poporului român, sintem ferm hotăriți să 
milităm cu toate forțele pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, adu- 
cindu-ne contribuția Ia apărarea cu vigilență și inaltă răspundere a 
marilor valori făurite de oamenii muncii, la ascensiunea Republicii 
Socialiste România pe mărețe culmi de progres și civilizație".

Comunicările și referatele pre
zentate au scos cu putere in relief 
sentimentele de adîncă recunoș
tință ale întregului personal al Mi
nisterului de Interne pentru grija 
deosebită și atenția permanentă de 
care se bucură activitatea organe
lor de ordine internă din partea

conducătorului iubit șl mult stimat 
al partidului și statului nostru, 
fondatorul concepției novatoare, 
revoluționare, profund umaniste, 
care stă la baza activității com
plexe și de înaltă răspundere ce se 
desfășoară in acest domeniu.

„Tînăra generație exprimă profunda sa 

gratitudine pentru condițiile minunate de muncă, 

viață și învățătură"
Luni, la Muzeul de istorie a 

partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România s-au desfășurat lucrările 
simpozionului : „Activitatea revo
luționară, patriotică a tovarășului 
Nicohje Ceaușescu — exemplu su
prem și strălucit model de acțiune 
pentru tînăra generație a României 
socialiste in înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român", or
ganizat cu prilejul omagierii a 50 
de ani de activitate revoluționară a

tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
zilei sale de naștere de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor.

Au prezentat comunicări condu
cători ai unor instituții centrale, 
activiști ai U.T.C., U.A.S.C.R. și ai 
Organizației Pionierilor.

tn încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de vibrantă angajare,

Manifestări în
•

Timp de două zile, din inițiativa 
Comitetului județean Olt al P.C.R., 
o delegație a Uniunii scriitorilor 
din România a realizat Intîlniri cu 
publicul din localitățile Slatina, 
Caracal, Balș și Scornicești. Au fost 
organizate mese rotunde, dezbateri, 
consfătuiri, cu care prilej a fost 
evocată personalitatea marcantă a 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Recitalul de 
versuri intitulat: „Patria, partidul, 
poporul", dezbaterea literară „Scrii
torii și realitatea românească o- 
glindită tn literatura contempora
nă", șezătoarea literară „Poeții cîntă 
tinerețea" sînt numai cîteva din 
multiplele manifestări organizate în 
localitățile județului Olt, mani
festări care au cinstit vibrant acti
vitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Închinată pros
perității poporului, progresului ță
rii. prestigiului patriei noastre In 
lumea contemporană. (Iancu Voicu).

★
Luni a avut loc, la Uniunea 

compozitorilor și muzicologilor, o 
dezbatere in cadrul căreia s-au 
analizat sarcinile ce revin slujito
rilor artei muzicale din istoricele 
documente adoptate de Conferința 
Națională a partidului și din Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 1982.

Dînd glas sentimentelor de deo
sebită stimă și aleasă prețuire față 
de întreaga activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele țării, 
compozitorii și muzicologii au 
adresat, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de activitate revoluționară 
și al aniversării zilei sale de naș
tere, călduroase urări de sănătate, 
viață îndelungată și multă putere 
de muncă pentru a conduce mai 
departe destinele patriei noastre, 
pentru ridicarea României socia
liste pe noi- culmi de progres și 
civilizație.

Participanții s-au angajat față 
de conducerea partidului, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca,

prin inspirate imnuri ale muncii, 
ale iubirii de țară, partid și popor, 
prin înaripate lucrări dedicate 
păcii și prieteniei, prin întreaga 
lor activitate de creație și de di
fuzare a muzicii, să-și aducă con
tribuția la zidirea României mo
derne, la îmbogățirea cu noi valori 
a patrimoniului culturii naționale. 
(„Agerpres").

★
In larga suită de manifestări po

litico-educative și cultural-artis- 
tice organizate în armată pentru 
omagierea a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversarea zilei sale 
de naștere se înscrie și vernisajul 
expoziției de artă plastică „Oma
giu patriei, partidului, comandantu
lui suprem", care a avut loc. luni, 
la Muzeul militar central.

Expoziția reunește cîteva dintre 
cele mai izbutite lucrări realizate 
de creatorii profesioniști și amatori 
din armată în cadrul actualei ediții 
a Festivalului național „Cintarea 
României".

La loc de frunte în cadrul expo
ziției se află lucrările care evocă 
prezenta comandantului suprem in 
viata și activitatea oștirii, partici
parea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la principalele activități desfășu
rate tn armată prilejuind de fieca
re dată bogate surse de inspirație 
pentru artiștii plastici militari, ma
terializate In lucrări de certă va
loare artistică.

Casa centrală a armatei se pre
zintă, de asemenea, la marele mo
ment aniversar din viața patriei și 
poporului nostru cu o bogată paletă 
de activități educative. („Ager
pres").

*
Ieri s-a desfășurat, Ia Giurgiu, 

un simpozion consacrat împlinirii a 
50 de ani de activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere, 
simpozion organizat de comitetul 
județean de partid și de Academia 
„Ștefan Gheorghiu". Au luat cu
vîntul tovarășul Vasile Mușat, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Giurgiu al P.C.R,, cadre didactice

„Permiteți-ne ca în aceste momente înălțătoare, cind întreaga noas
tră națiune omagiază cei 50 de ani de activitate revoluționară, precum 
și aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, să reînnoim iegămintul 
solemn al tuturor tinerilor țării, români, maghiari, germani, fără deo
sebire de naționalitate, de a nu precupeți nici un efort pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii, pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului pen
tru a fi Ia înălțimea încrederii pe care societatea, dumneavoastră 
personal o acordați tinerei generații. Puternic uniți de aceleași idea
luri, ginduri și sentimente, ne angajăm solemn in fața dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim și 
să invățăm fără preget, să fim prezenți cu maximă răspundere, pretu
tindeni unde patria ne cheamă, in întreprinderi, pe șantierele marilor 
obiective ale cincinalului, în bătălia pentru înfăptuirea unei noi revo
luții în agricultură, pe băncile școlilor, în ateliere, laboratoare, in am
fiteatrele universitare, dăruindu-ne elanul și virtuțile creatoare mun
cii, progresului multilateral al economiei, științei și culturii românești.

Exprimind profunda noastră gratitudine pentru condițiile minunate 
de muncă, viață și învățătură, de afirmare plenară, de participare 
activă Ia întreaga viață politico-economică și socială a țării, reafir
măm — în numele tinerei generații a patriei — dragostea noastră 
fierbinte și inalta recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă urăm viață lungă, fericită, putere de 
muncă, avind convingerea neclintită că vigoarea și clarviziunea cu care 
conduceți destinele patriei și poporului constituie chezășia cea mai 
puternică a înfloririi multilaterale a României socialiste".

„Vom munci cu abnegație și perseverență pentru 

înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ni le-ați 

încredințat"
într-o atmosferă de puternic en

tuziasm, prilejuită de împlinirea a 
50 de ani de activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și de aniversarea zilei sale de 
naștere, cei prezenți la sesiunea ști

ințifică organizată de Institutul 
central pentru conducere și infor
matică au adresat conducătorului 
partidului și statului nostru o tele
gramă, in care se spune :

„Sintem mindri că istoria zilelor noastre a dat țării omul de glorie 
la vreme de glorie. Sintem mindri că pe toate meridianele globului 
cine spune astăzi România spune Ceaușescu. întreaga dumneavoastră 
activitate constituie pentru fiecare dintre noi strălucitorul exemplu al 
omului de excepție, care și-a consacrat și iși consacră cei mai frumoși 
ani, întreaga energie și putere de muncă unui ideal inalt, plin de 
semnificație : ca poporul român să fie, astăzi și pentru totdeauna, 
făuritorul propriului său destin.

Vedem în dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe omul politic de geniu, care conduce destinele României cu lucidi
tate revoluționară și spirit vizionar, a cărui operă exprimă plenar cele 
mai fierbinți năzuințe ale clasei muncitoare, țărănimii :i intelectuali
tății, care iși dedică viața și puterea de muncă binelui i prosperității 
întregii noastre țări, afirmării ei demne și libere in lume

Conștienți de contribuția importantă pe care activi atea noastră 
poate și este datoare să o aducă la atingerea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, oamenii 
muncii din institutul nostru, sub conducerea organizației de partid, 
își concentrează eforturile de cercetare, proiectare și realizare a pro
gramelor de calcul, pentru anul 1983 șl in perspectiva cincinalului, spre 
rezolvarea unor probleme prioritare, indicate personal de dumnea
voastră.

Reafirmind hotărîrea noastră de a munci cu abnegație șl perseve
rență pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, a hotărî
rilor Conferinței Naționale a partidului, ingăduiți-ne, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprimăm încă o dată sentimentele 
noastre cele mai alese de respect, dragoste și prețuire, să vă adresăm 
călduroase felicitări la aniversarea zilei de naștere, precum și urarea 
de sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, de noi succese in 
fruntea partidului și a statului, în opera măreață de edificare ai 
României socialiste".

La sesiunea științifică desfășura
tă luni cu tema „Informatica și 
dezvoltarea economico-socială a 
României" au luat parte cercetă
tori, proiectanți, specialiști din cen
tre de calcul departamentale și te
ritoriale, din unitățile care utili
zează tehnică electronică de calcul, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, ai Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Cei prezenți la sesiune au subli
niat contribuția determinantă adu
să de secretarul general al parti
dului la dezvoltarea informaticii 
românești, atenția acordată dotării 
economiei naționale cu tehnică de 
calcul, orientării ei tn concordanță 
cu cerințele dezvoltării generale a 
societății.

Participanții la sesiune au rele
vat semnificația deosebită pe care 
au avut-o, pentru întreaga activi
tate de cercetare științifică și apli

cativă de profil, indicațiile și în
drumările date de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate științifică 
de înalt prestigiu internațional, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Manifestarea, avînd un pronunțat 
caracter de lucru, a prilejuit o am
plă analiză a realizărilor obținute 
de oamenii muncii din acest do
meniu în direcția transpunerii în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu refe
ritor la introducerea tehnologiilor 
microelectronice și metodelor ge
nerate de acestea în activitatea de 
producție, de cercetare și proiecta
re, la implicarea tot mai accentua
tă a acestor mijloace moderne in 
dezvoltarea economică și socială a 
țării.

întreaga (ară
în Editura politică a apărut volumul

„ROMÂNIA, CEAUȘESCU, PACE“
în deschiderea volumului este 

publicată cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
adunare populară consacrată 
dezarmării și păcii, care a avut 
loc în Capitală în luna decem
brie 1981. Volumul cuprinde o 
suită de articole dedicate acti
vității internaționale a președin
telui Nicolae Ceaușescu. eviden
țiind rolul său determinant în 
elaborarea și promovarea poli
ticii de pace. înțelegere și cola
borare a României socialiste cu 
toate țările lumii — articole 
semnate de personalități ale 
vieții politice și sociale din țara 
noastră. în volum sînt cuprinse 
de asemenea, ginduri ale unor 
oameni ai muncii, scriitori, ar
tiști, sînt publicate versuri, cîn- 
tece, lucrări de artă ce dau ex
presie omagiului profund adus 
de întregul popor secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii.

Sînt inserate declarații ale u- 
nor șefi de state, conducători de 
partide, personalități ale vieții 
politice internaționale, llustrînd

Înalta apreciere șl prețuire de 
care se bucură în lume președin
tele României socialiste.

de la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
activiști de partid, de stat și din 
economie care au subliniat contri
buția inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
tezaurului gindirii și practicii re
voluționare. (Petre Cristea).

★
în municipiul Sfintu Gheorghe a 

avut loc o sesiune de comunicări 
și referate cu tema „Activitatea 
teoretică și practica socială a Parti
dului Comunist Român. Gîndirea 
politică-revoluționară în concepția 
și opera tovarășului Nicolae

Ceaușescu". Cuvîntul de deschidere 
a sesiunii a fost rostit de tovarășul 
Rab Ștefan, prim-secretar al co
mitetului județean P.C.R. Comuni
cările prezentate au pus în evi
dență personalitatea multilaterală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ro
lul său hotărîtor în elaborarea po
liticii partidului și statului nostru, 
contribuția de excepțională valoa
re la dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare, la promovarea 
unei politici de pace, dezarmare, 
securitate internațională. (Paljanos 
Maria).\

I
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haltă apreciere a operei teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
profundă prețuire strălucitei sule activități consucrute victoriei revoluției 

și construcției socialiste, înfloririi multilaterale a patriei, 
dezvoltării științei și culturii romanești

Sesiunea științifică organizată de
Consiliul Național pentru Știință și 

Tehnologie și Academia Republicii 
Socialiste România au organizat, luni 
la amiază, o sesiune științifică sub 
genericul „18 ani de activitate in do
meniul științei, tehnologiei, invăță- 
mîntului și culturii în Romania11, ma
nifestare consacrată omagierii a 50 
de ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
zilei sale de naștere.

Comunicările au relevat rolul de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în crearea, pentru prima 
oară în istoria țării, a unei autentice 
politici de partid și de stat în dome
niile științei, tehnologiei, învățămin
tului și culturii ce exprimă, princi
pial și practic, legătura obiectivă, or
ganică dintre sarcinile oamenilor 
muncii din aceste domenii de activita
te și sensul fundamental al orinduirii 
noastre socialiste — creșterea nivelu
lui de trai material și spiritual al în
tregului popor, făurirea unei civiliza
ții superioare, civilizația comunistă. v

în deschiderea sesiunii, tovarășul 
ION URSU, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a prezentat comuni
carea „18 ani de activitate în dome
niul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice și introducerii progre
sului tehnic11, în care relevă ro
lul de strălucit gînditor și om al 
acțiunii revoluționare al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, care a dat 
României prima ei epocă de autenti
că și eroică creștere social-economi- 
că modernă, reafirmindu-i fără egal, 
pe plan intern și internațional, iden
titatea și demnitatea, drepturile și 
îndatoririle în lumea de azi. Cinstind 
această uriașă operă de construcție și 
prefaceri .revoluționare — a arătat 
vorbitorul — cei ce muncim pe tărî- 
mul științei recunoaștem, totodată, în 
secretarul general al partidului omul 
de înaltă conștiință și spiritualitate, 
care a dat profesiilor noastre cea 
mai mare putere de înfăptuire și 
demnitate celor mai înalte răspun
deri de care s-au bucurat vreodată 
In această țară.

în comunicare se relevă faptul că, 
definind o nouă problematică a ști
inței și tehnologiei în raporturile lor 
cu societatea românească în prefa
cere accelerată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat acestor domenii de 
activitate noi principii de orientare, 
criterii de valoare și apreciere, între 
care creșterea aportului cercetării și 
ingineriei naționale la îndeplinirea 
sarcinilor economice și sociale, capa
citatea de asimilare și introducerea in 
practica economico-socială a celor 
mai noi și eficiente cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice mondiale, 
competitivitatea în domeniile de virf 
ale dezvoltării tehnologice și pro
gresului tehnic. Expresie a im
portanței deosebite acordate afir
mării revoluției tehnico-științifice 
In toate domeniile muncii și vie
ții națiunii, conducerea consiliu
lui, a întregii activități de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și promovare a progresului teh
nic este exercitată, cu exemplar di
namism și eficiență, de tovărașa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, om de știință și persona
litate politică de largă recunoaștere 
internațională, membru al Comitetu
lui , Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului, prim viceprim- 
ministru al guvernului.

în comunicarea „Dezvoltare» crea
toare a teoriei revoluționare in peri
oada de după Congresul al IX-lea“, 
tovarășul DUMITRU POPESCU, 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu11, a relevat faptul că unul din 
procesele cele mai impresionante 
trăite de partidul nostru în ultimele 
două decenii — puternic simtit in in
teriorul societății șl remarcat cu viu 
interes și admirație pretutindeni — 
este renunțarea la povara ideilor 
preconcepute, a dogmelor și ideilor 
simpliste, rigide, a prejudecăților 
ideologice și propulsarea unui cu
rent de gîndire proaspăt, curajos, ra
ționalist, cu adevărat dialectic, inspi
rat din analiza riguroasă a realității, 
ca și din tezaurul culturii politice 
universale. Evidențiind rolul de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în aceste radicale 
schimbări de viziune, care au 
Îmbogățit patrimoniul nostru ideo
logic, vorbitorul s-a referit, in 
continuare, la restabilirea adevă
rurilor științifice în istoria țării. Co
municarea reliefează contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu in de
finirea rolului națiunii in lumea de 
azi, în sublinierea necesității respec
tării suveranității naționale, a drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
alege calea organizării și dezvoltării 
sociale, modul de viață. Toate aces
tea au făcut ca în inima poporului 
să se redeștepte conștiința de sine, 
sentimentul mindriei naționale con- 
stituindu-se intr-un puternic factor 
motor al insăși construcției socialis
mului. Partidul comunist a fost re
cunoscut în unanimitate nu numai 
ca forță revoluționară a schimbării 
sociale, ci și ca păstrător al glo
rioaselor tradiții, ca apărător al in
tereselor supreme de totdeauna ale 
nației.

Comunicarea a înfățișat apoi și 
alte domenii în care secretarul ge
neral al partidului nostru a adus o 
contribuție novatoare, îmbogățind 
teoria revoluționară cu noi concepte 
despre stat, partid, societate, pre
cum și in. domeniul relațiilor inter
naționale.

Cel mai bun omagiu pe care, In 
acest moment, îl putem aduce se
cretarului general al partidului, stră
lucit ginditor marxist de talie uni
versală — se arată în comunicare — 
este acela de a face ca ideologia să 
aibă un aport mai viu, mai activ și 
direct la înfăptuirea giganticei opere 
sociale revoluționare, căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a închinat în
treaga viață — înălțarea socialismu
lui și comunismului pe pâmintul 
României.

Tovarășul MANEA MANESCU, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a prezentat comunicarea „Politica 
realistă a României socialiste de pace 
și colaborare intre popoare11, in 

care scoate in relief gîndirea teoreti
că și activitatea practică excepțională 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
cei 18 ani de cînd se află la conduce
rea destinelor României — care au 
avut un rol determinant in obținerea 
rezultatelor remarcabile in domeniul 
construcției socialiste, în cucerirea 
prestigiului internațional, fără prece
dent în întreaga istorie a țării noas
tre. în comunicare se arată că emi
nentul conducător al țării noastre a 
proiectat puternic în lume o concep
ție românească profund științifică șl 
realistă, originală și atotcuprinzătoa
re asupra păcii, asupra căilor concre
te de înfăptuire a acestui deziderat 
vital al poporului român, al tuturor 
popoarelor. Arătind că ideile umanis
te care străbat concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu asupra păcii 
iși au rădăcini adinei și motivații 
profunde în istoria milenară a po
porului român, comunicarea scoate in 
evidență viziunea tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu privind edificarea păcii pe 
principii și norme de drept interna
țional. capabile să garanteze dezvol
tarea independentă jși suverană a fie
cărei națiuni, dreptul inalienabil al 
fiecărui popor de a-și organiza viața 
și destinul potrivit propriilor inte
rese și aspirații.

După ce arată că pacea reclamă In 
cel mai înalt grad schimbarea vechi
lor relații de împărțire a sferelor de 
influență și asigurarea instaurării u- 
nei noi ordini politice și economice 
mondiale, comunicarea subliniază 
faptul că, așa cum arată președintele 
României socialiste, problema funda
mentală a vieții internaționale ac
tuale este preîntîmpinarea războiu
lui, evitarea unei catastrofe nucleare, 
deziderat vital al tuturor națiunilor 
lumii, la care nu se poate ajunge de- 
cît prin înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rind a dezarmării nucleare — 
condiție hotăritoare pentru făurirea 
unei lumi a păcii.

Comunicarea detaliază apoi poziții
le României în problemele dezarmă
rii, securității și cooperării interna
ționale, ale destinderii și soluționării 
prin mijloace pașnice a situațiilor 
conflictuale din lume. Se relevă, de 
asemenea, contribuția tovarășei 
Elena Ceaușescu, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

în comunicarea „O strategie uni
tară de formare a omului nou, con
structor conștient al lumii noastre11, 
prezentată de tovarășa SUZANA 
GADEA, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a fost 
relevată însemnătatea tezelor dezvol
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
potrivit cărora noile relații de pro
ducție, lărgirea continuă a orizontu
lui, înțelegerea legităților dezvoltării 
sociale, ridicarea nivelului politic și 
cultural al oamenilor exercită o pu
ternică influență dinamizatoare asu
pra progresului forțelor de produc
ție, asupra creșterii bunăstării mate
riale a oamenilor, nivelul de cu
noaștere și cultură, gradul de dez
voltare a conștiinței manifestîndu-se 
astfel ca o puternică forță materială 
in transformarea revoluționară a so
cietății.

Evidențiind rolul însemnat al artei 
și culturii in ansamblul factorilor 
educaționali, comunicarea a subliniat 
deosebita importanță pentru afirma
rea plenară a omului nou, construc
torul noii societăți, a Festivalului na
țional „Cîntarea României11, organi
zat la inițiativa strălucită a secre
tarului general al partidului, festival 
al muncii și al hărniciei, care im
plică o largă și cuprinzătoare activi
tate de creație cultural-artistică și 
tehnico-științi f ică.

Tovarășul ION TEOREANU, minis
trul educației și învățămintului, a 
prezentat comunicarea „Dezvoltarea 
și modernizarea școlii românești in 
concordanță cu cerințele vieții eco- 
nomico-sociale a țării, cu exigențele 
revoluției tehnico-științifice contem
porane11, în care se referă la pregă
tirea și perfecționarea forței de 
muncă pentru toate domeniile vieții 
economico-sociale, formarea de com
petențe la nivelul etapei pe care o 
străbatem, al exigențelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Comunicarea prezintă apoi rezul
tatele p/eocupării constante a parti
dului pentru asigurarea accesului la 
învățătură pentru toți fiii patriei, 
subliniind faptul că în urma acestei 
statornice preocupări, în anii con
strucției socialiste, cu deosebire în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, școala româ
nească a fost restructurată la toate 
nivelurile.

Comunicarea relevă rolul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în sporirea 
capacității formative a școlii, în pas 
cu noile cerințe ale societății, inte
grarea învățămintului cu cercetarea 
științifică, producția și practica so- 
cial-politică. Fundamentînd princi
pial necesitatea integrării, urmărind 
cu perseverență drumul de la idee 
la faptă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a orientat școaia de toate gradele pe 
un făgaș nou, care o situează, și în 
această privință, pe poziții înaintate.

Comunicarea „Contribuții de sea
mă la dezvoltarea științei și tehno
logiei în domeniul chimiei11, prezen
tată de tovarășul CRISTOFOR SI- 
MIONESCU, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, a pus în lumină consec
vența cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu militează pentru pro
gresul științei, încrederea sa in 
capacitatea nelimitată a acesteia 
de a dezvălui tainele universu
lui și stăpîni legile naturii, în fo
losul întregii omeniri, concepția sa 
potrivit căreia edificarea unei lumi 
noi este indisolubil legată de dez
voltarea științei și tehnologiei, de 
fundamentarea în totalitate a acțiu
nilor politice, economice și social- 
culturale pe cunoașterea legităților 
obiective ce le guvernează.

în comunicare se relevă că ideea 
ca forțele creatoare să fie integrate 
într-un front comun, care să urmă
rească neabătut soluționarea proble
melor practicii economico-sociale, 
s-a materializat în înființarea Con
siliului Național pentru Știință și 
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Mult stimate și iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
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Participanții la Sesiunea științifică organizată de 
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și 
Academia Republicii Socialiste România, consacrată 
bilanțului și perspectivelor create de 18 ani de rodnică 
activitate pe tărimul științei, tehnologiei, învățămin- 
tului și educației socialiste in patria noastră, vă adre
sează un fierbinte omagiu cu prilejul consacrării in 
istoria României a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și Împlinirii a 18 ani de cind vă aflați in frun
tea Partidului Comunist Român, făurind scumpei noas
tre patrii un nou destin, în libertate, demnitate și 
pace.

împreună cu întregul popor, ne mîndrim cu această 
epocă ce va purta pentru totdeauna, cu îndreptățire, 
numele dumneavoastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicorae Ceaușescu, cel mai strălucit și prețuit 
fiu al națiunii române, revoluționar și patriot înflă
cărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane.

întreaga dumneavoastră viață, activitatea revoluțio
nară închinată cu devotament și măreață dăruire po
porului constituie o pildă de fierbinte iubire de țară, 
de înțelepciune și cutezanță revoluționară, de* luptă 
consecventă și neînfricată pentru o rînduială mai 
dreaptă și mai bună, pentru triumful Ideilor socialis
mului și comunismului, pentru o Românie demnă, 
liberă, independentă și suverană, stăpină pe destinele 
sale, intr-o lume a înțelegerii, colaborării și păcii.

Sub conducerea dumneavoastră neobosită, poporul 
nostru, strîns unit în jurul partidului, a obținut succese 
fără precedent in toate domeniile vieții economice, so- 
cial-politice, ale științei și culturii, a pășit cu fermi
tate pe calea luminoasă a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul României, etapă 
istorică ce poartă cu mîndrie pecetea puternicei dum
neavoastră personalități.

Dezvoltarea științei și culturii naționale, parte in
tegrantă a mărețului Program al partidului, a bene
ficiat în permanență de sprijinul dumneavoastră mul
tilateral, pe măsura locului și sarcinilor încredințate

lor în opera de construcție economico-socială a țării. 
Prezența dumneavoastră dinamică și mobilizatoare in 
mijlocul colectivelor de muncă ale instituțiilor de ști
ință, invățămint și cultură constituie dovada vie a 
atenției pe care o acordați acestor domenii de activi
tate, a încrederii de care ne bucurăm din partea con
ducerii partidului, a dumneavoastră personal. Bene
ficiind de calitățile de eminent om de știință și con
ducător ale tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. îndrumător neobosit al întregii noastre ac
tivități, vom face totul pentru a răspunde așa cum se 
cuvine, prin munca noastră închinată poporului și păcii, 
acestei înalte încrederi.

Reafirmind adeziunea deplină a tuturor oamenilor 
de știință și cultură, fără deosebire de naționalitate, 
la politica clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, 
ne exprimăm hotărîrea fermă de a face totul pen
tru transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

Conștienți de importanța hotăritoare pentru destinul 
României moderne a acestor aproape două decenii ce 
încununează o jumătate de veac de năzuințe, luptă 
și mărețe împliniri, îndreptînd cu dragoste și recu
noștință spre dumneavoastră cele mai alese ginduri 
și sentimente, cu prilejul aniversării zilei de naștere 
vă urăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, fericire, putere de muncă 
in fruntea partidului și statului nostru, pentru înflo
rirea științei, învățămintului și culturii, puse in slujba 
binelui și fericirii poporului, pentru libertatea, inde
pendența și demnitatea României, în pace și înțele
gere cu toate țările lumii, pentru triumful idealuri
lor socialismului și comunismului in scumpa noastră 
patrie.

Din toată inima, vă dorim
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Tehnologie, condus de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate a 
vieții științifice și politice, care asi
gură infăptuirea, prin institutele 
centrale și academiile de profil, a 
hotărîrilor partidului și statului în 
domeniul științei, prin această stra
tegie cercetarea, învățămîntul și 
producția asigurând unitar și conti
nuu progresul social.

Date fiind atenția și îndrumarea 
continuă de care s-au bucurat știința 
și tehnologia chimică din partea con
ducătorului partidului și statului pe 
parcursul acestei etăpe — se arată 
în comunicare — ne aflării astăzi 
foarte aproape de împlinirea dezi
deratului satisfacerii integrale a 
programului de investiții cu tehno
logii proprii, ceea ce probează 
avansul investigației față de pro
ducția și realizarea unei armonii in
tre creația științifică, dezvoltarea 
tehnologică și nevoile societății.

în comunicarea „O politică unitară 
In domeniul sănătății, mediului în
conjurător și creșterii calității vieții11, 
prezentată de tovarășul CONSTAN
TIN ARSENI, președintele Acade
miei de științe medicale, sint releva
te roadele activității de 18 ani în 
domeniul cercetării științifice medi
cale, acțiunile întreprinse de partidul 
și statul nostru, care au determinat 
deschiderea unor orizonturi din ce 
în ce mai largi pentru progresul 
neîncetat al științei românești.

în comunicare sînt amintite acțiu
nile întreprinse de partid pe linia 
dezvoltării cercetării medicale, arâ- 
tîndu-se că aceste importante docu
mente de partid și de stat, care 
poartă pecetea gîndirii și a inițiati
velor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au deschis în fața cercetării științi
fice medicale noi domenii de inves
tigare și afirmare pentru rezolvarea 
problemelor ocrotirii sănătății, nu 
numai imediate, dar și In perspectiva 
anului 1990 și in unele domenii pînă 
în anul 2000. Un nou impuls pentru 
dezvoltarea științei în general 
— se arată în comunicare — 
l-a constituit cel de-al XII-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care, prin aprobarea Pro- 
gramului-directivă de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului teh
nic, a dat expresie politicii parti
dului și concepției novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu' de 
așezare fermă la temelia întregii 
opere de construcție socialistă a ce
lor mal avansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Comunicarea a scos 
în relief, totodată, faptul că din 
inițiativa și sub conducerea tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, au fost organizate acțiuni cu
prinzătoare de perfecționare a pro
gramului de cercetare științifică, ale 
căror efecte se constată în activita
tea noastră de zi cu zi.

în finalul comunicării se exprimă 
angajamentul oamenilor de știință 
din domeniul medical de a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului și statului, al cărei stră
lucit promotor este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Parcurgem perioada cea mai fer
tilă din milenara istorie a patriei, 
epocă avînd ca trăsătură definitorie 
și determinantă prezența in fruntea 
partidului și statului nostru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, căruia, și 
pe această cale, îi aducem din adîn- 
cul inimii un fierbinte omagiu — se 
spune în comunicarea tovarășului 
TIBERIU MUREȘAN, președintele 
Academiei de științe agricole și sil
vice, intitulată „Cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică și introdu
cerea progresului tehnic in agricul
tură, industrie alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor in lumina 
concepției revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu11. Ceea ce de
finește opera măreață pe care o 
concepe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ii determină infăptuirea este, pe 
de o parte, bogăția tezaurului de 
idei profund inpoitoare, revoluțio
nare pe care o reprezintă și, de- 
curgînd nemijlocit din aceasta, ac
țiunea fermă, neobosită, eroică de 
militant comunist neînfricat.

O concepție științifică, novatoare, 
profund revoluționară se degajă din 
gîndirea și activitatea practică ale to

varășului Nicolae Ceaușescu privind 
definirea și edificarea locului, a ro
lului agriculturii ca ramură de bază 
a economiei naționale. Sub îndru
marea sa nemijlocită, la caldele sale 
îndemnuri de un fierbinte patrio
tism, cercetarea științifică a devenit 
o puternică forță de producție, a că
pătat rolul ce i se cuvine în dezvol
tarea agriculturii. Este meritul 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, simbol luminos al tu
turor împlinirilor noastre, faptul că 
cercetarea agricolă a fost organizată 
și amplificată — începînd cu înfiin
țarea Academtei de științe agricole 
și silvice — astfel îneît eă să-și poată 
îndeplini misiunea ce i-a fost încre
dințată.

Baza materială, cadrul și sistemul 
de relații economico-organizatorice 
create au permis diversificarea do
meniilor abordate, axarea cercetări
lor pe problemele vitale ale produc
ției agricole, dezvoltarea unor do
menii noi.

în finalul comunicării se exprimă 
angajamentul de a se face totul pen
tru îndeplinirea neabătută a sarci
nilor ce revin agriculturii din docu
mentele Congresului al XII-Iea șî 
Conferinței Naționale ale partidului.

Prezentînd comunicarea „O jumă
tate de veac de luptă revoluționară 
pentru cucerirea dreptului Ia o 
istorie unică a poporului, partidului 
și țării11, tovarășul ȘTEFAN ȘTEFA- 
NESCU, directorul Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga11, a înfățișat 
personalitatea excepțională a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a cărui 
viață și operă exprimă de-a lungul 
unei jumătăți de veac înseși ten
dințele și aspirațiile poporului român.

Este neîndoios — se arată în co
municare — că unul din Izvoarele 
care explică amploarea personalității 
președintelui țării, dimensiunea isto
rică deosebită a acestei personalități 
este identificarea sa cu aspirațiile 
maselor, ale poporului, acordul adine 
și exemplar al activității sale cu ce
rințele epocii.

înfățișînd rolul hotărltor al secre
tarului general al partidului In res
tabilirea adevărului istoric, comu
nicarea relevă contribuția sa la 
evidențierea ideii de durată și de 
permanență românească, la cinstirea 
memoriei înaintașilor, făcînd din 
istorie un izvor viu al iubirii de țară 
și popor. Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cristalizează o adevărată 
sinteză a istoriei poporului român in 
care forța evocatoare se împletește cu 
capacitatea explicativă și care denotă 
o mare sensibilitate pentru valorile 
autentice ale fenomenului istoric 
românesc. Arătind că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a formulat con
cepția de însemnătate esențială pri
vind caracterul unitar al istoriei 
patriei și partidului, necesitatea de 
a le considera ca expresie a unei 
realități unice, ale aceleiași deveniri, 
comunicarea relevă faptul că numai 
un partid care-și asumă total desti
nele națiunii, care trăiește din plin 
viața ei simte nevoia imperioasă a 
integrării organice și vede logica ra
țiunii sale în unitate cu poporul, cu 
patria.

La rîndul său, tovarășul EDUARD 
EISENBURGER, președintele Consi
liului oamenilor muncii de naționali
tate germană din Republica. Socia
listă România, a evidențiat, în comu
nicarea sa „Soluții înnoitoare pen
tru rezolvarea exemplară a proble
mei naționale11, că în înfăptuirea po
liticii naționale a partidului se dis
tinge ca cea mai fertilă perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
în care această politică a căpătat un 
caracter mai cuprinzător, multilate
ral, urmărind soluționarea problemei 
naționale în mod real și profund, în 
toate componentele și laturile sale 
esențiale.

Se cuvine subliniat — a arătat vor
bitorul — că rolul determinant în 
sintetizarea experienței dobindite de 
partidul nostru în cursul deceniilor 
de luptă pentru eliberare socială și 
națională, în fundamentarea teoreti
că și aplicarea practică a politicii na
ționale, ca și a întregii politici a parti
dului in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, dezvoltînd 
în mod creator și îmbogățind tezau
rul de idei al socialismului științific, 
a conturat și în acest domeniu ori
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entări Clare, de largă perspectivă, a 
fundamentat concepția unitară și ori
ginală ce călăuzește activitatea prac
tică de dezvoltare a prieteniei fră
țești a tuturor locuitorilor țării — 
români, maghiari, germani, sîrbl și 
de alte naționalități. în continuare 
este relevat faptul că, prin studiile 
efectuate, prin soluțiile originale 
date. Partidul Comunist Român și-a 
adus o contribuție de seamă la defi
nirea locului, rolului și perspectivei 
naționalităților în socialism, a teoriei 
și practicii în domeniul relațiilor na
ționale.

Aspirațiile și năzuințele comu
ne, unitatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul parti
dului constituie, totodată, expre
sia vie a adevărului, unanim 
recunoscut, potrivit căruia edificarea 
socialismului este rezultatul efortu
rilor comune ale poporului român șl 
ale naționalităților conlocuitoare.

în comunicarea tovarășei MARIA 
IONESCU, director general al Insti
tutului central de chimie, intitulată 
„18 ani de cercetare științifică și teh
nologică in folosul industriei chimice 
naționale11, sînt puse în lumină rolul, 
atenția și sprijinul acordate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cercetării 
științifice și tehnologice — factor 
hotărîtor pentru dezvoltarea continuă 
a progresului tehnic și al creșterii 
eficienței în toate domeniile econo
miei naționale.

„Ca urmare a sprijinului nemijlo
cit și a îndrumării permanente acor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— se spune în comunicare — indus
tria chimică a cunoscut o continuă 
dezvoltare, într-un ritm deosebit, 
devenind o ramură puternică, cu un 
grad de tehnicitate ridicat. Coordo
narea unitară a activității de cerce
tare științifică și tehnologică in chi
mie s-a realizat după concepția și cu 
aportul direct al tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
prin înființarea, în anul 1970, a In
stitutului central de chimie, care, în
cepînd din anul 1973, a cuprins și 
unitățile de proiectare, realizîndu-se 
legătura organică între cercetare și 
proiectare în domeniul chimiei, prin
cipiu organizatoric ce și-a demon
strat eficiența și a fost extins în toa
te ramurile economiei naționale11.

Recenta Conferință Națională a 
partidului a scos în evidență însem
natele realizări obținute de poporul 
nostru în primii doi ani ai acestui 
cincinal, în dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în care se înscrie 
și contribuția specialiștilor din ramu
ra chimiei — se relevă în continuare. 
Importantele succese ale industriei 
chimice în perioada celor 18 ani de 
cînd în fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu ilustrează 
rolul, patriotismul înflăcărat, clarvi
ziunea științifică și contribuția sa de 
înaltă valoare teoretică și practică în 
dezvoltarea cercetării științifice și 
tehnologice din chimie In folosul eco
nomiei naționale.

Tovarășul MARIN IVAȘCU, di
rector general al Institutului central 
de fizică, a subliniat în comunicarea 
sa, „18 ani de mobilizare a fizicii în 
folosul economiei naționale11, legiti
ma mîndrie și satisfacție a întregu
lui popor pentru faptul că perioada 
de cînd în fruntea Partidului Comu
nist Român se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se înscrie in istoria țării 
ca epoca cea mai bogată în îm
pliniri.

Prin amploarea și densitatea rea
lizărilor din toate domeniile eco
nomice, politice și sociale, această 
perioadă a sădit in conștiința între
gii lumi contemporane concepția re
voluționară, numele și faptele mare
lui conducător și om politic, inflăcă- 
ratul potriot, identificat cu idealuri
le și năzuințele poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
spune în comunicare.

In continuare se subliniază că, 
sub directa îndrumare și la imbol
dul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-a desfășurat o intensă activitate 
pentru a conferi fizicii condițiile, di
mensiunile șl nivelul solicitat de 
noile sarcini și obiective ce l-au fost 
atribuite.

Au fost astfel fundamentate, prin 
tradiția și importanța științifică, dar 
mai ales prin utilitatea socială în 
perspectiva dezvoltării economico- 
sociale, o serie de domenii ca : 
fizica corpului solid, a interacțiunii 

radiației cu substanța, laserii, fizi
ca ionilor grei, fizica reactorilor nu
cleari, producția de radioizotopi, fi
zica și tehnica vidului, fizica și teh
nologia materialelor nucleare, a se
parării izotopice, fizica teoretică, fi
zica plasmei și acceleratorii de parti
cule.

în comunicarea „Integrarea învă
țămintului superior cu cercetarea și 
producția — înnoiri de seamă ale 
unui centru universitar de tradiție11, 
tovarășul PALFALVI ATTILA, rec
torul Institutului politehnic Cluj- 
Napoca, se referă la concepția parti
dului și statului nostru privind rolul 
revoluției tehnico-științifice din zilele 
noastre — cea mai vastă revoluție în 
știință și tehnică din istoria omeni
rii — în dezvoltarea forțelor de pro
ducție.

înflorirea științei și tehnologiei, 
afirmarea valorii creativității tehni
co-științifice naționale, ca resursă de 
bază a dezvoltării multilaterale — se 
arată în comunicare — au constituit, 
încă de la Congresul al IX-lea al 
partidului, o componentă majoră a 
noului curs imprimat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu gîndirii și practi
cii politice a partidului și statului. 
Legarea științei de producție, de via
ță, înscrierea cercetării proprii în 
mod nemijlocit in efortul întregului 
popor de înfăptuire a obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale au 
marcat o profundă reașezare revolu
ționară a rolului științei și tehnicii 
naționale în ansamblul activității 
economico-sociale.

Comunicarea relevă apoi concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu im ce 
privește integrarea organică a învă- 
țămîntului cu cercetarea, proiectarea 
și producția, concepția revoluționară, 
novatoare în formarea viitorilor spe
cialiști.

Comunicarea a pus in evidență 
amplul efort de participare a cadre
lor didactice și studenților din Cluj- 
Napoca la acțiunea de asimilare în 
țară a unor produse importate, de 
ridicare a ponderii de tehnicitate a 
unor produse, de îmbunătățire a unor 
tehnologii în diferite domenii ale 
industriei republicane, acțiuni inițiate 
la indicațiile secretarului general al 
partidului. Cercetătorii, inginerii, 
tehnicienii și specialiștii noștri — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — se arată în comuni
care — iși consacră cu dăruire în
treaga lor capacitate de muncă și ta
lentul profesional dezvoltării econo
mice și sociale a patriei.

Comunicarea „Noi perspective in 
știința și civilizația socialistă11, pre
zentată de tovarășul MIHNEA 
GHEORGHIU, președintele Acade
miei de științe sociale și politice, a 
scos în evidentă că perioada de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales în fruntea partidului și statului a 
fost marcată de numeroase realizări 
de înalt nivel material și spiritual 
ale oamenilor de știință și cultură, 
ale oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei, transformînd în
tr-un ritm vertiginos pămîntul și su
fletul țării, pe calea unei vieți mal 
drepte prin și pentru poporul 
român.

în convergența științelor din țara 
noastră — se arată în comunicare — 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, prezidat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, joacă un rol prin
cipal nu numai cu caracter organi
zatoric și aplicativ, dar și în planul 
conceptual al cercetării științifice.

Pe plan intern va crește rolul edu
cației, culturii și științei în dezvol
tarea forțelor de producție, iar pe 
plan internațional o constantă prin
cipală a doctrinei Ceaușescu — cum 
este cunoscută concepția președinte
lui României în opinia publică in
ternațională — este strategia uma
nistă a dezvoltării, promovarea unei 
morale internaționale, a unei atmos
fere de echitate și respect între sta
te, de democratizare și umanizare a 
relațiilor internaționale. Programul 
ideologic românesc apare cu atît mai 
important acum, cînd se știe că dez
voltarea nu este o operație exclusiv 
tehnică, oricît de bine calculată, ci 
este un efort ale cărui caracteristici 
psihosociale apar ca determinante. 
Nu putem realiza dezvoltarea în timp 
util dacă n-am creat o morală a dez
voltării, dacă o educație și o cultură 
de masă, perseverente și bine con
duse, n-au atins și pus în mișcare 
straturile profunde ale celor ce sînt 
chemați să asigure cu brațele și cu 
mintea lor acest efort multilateral și 
succesul acestuia11, se arată in co
municare.

La rîndul său, tovarășul MIHAIL 
FLORESCU, ministru secretar de 
stat la Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, a relevat în co
municarea „Organizarea cercetării 
științifice pentru creșterea eficienței 
industriei și agriculturii românești11 
că gindirea profund novatoare a se
cretarului general al partidului a in
tegrat organic cercetarea științi
fică, la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., în eforturile de înfăptuire 
a obiectivelor dezvoltării economi
co-sociale. Prin contribuția direc
tă a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România dispune astăzi pentru 
prima dată de o politică de stat 
programatică în domeniul cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnolo
gice și introducerii progresului teh
nic, de o concepție bine fundamen
tată, menită să asigure amplificarea 
continuă a contribuției științei și teh
nicii la opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

„în perioada de cînd în fruntea 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie se află tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice și științifice, ilustru sa
vant de renume mondial, înalta sa 
competență și autoritatea științifică 
au imprimat activității de cercetare 
din țara noastră un nivel superior, cu 
un profund caracter novator, mo
dern11 — se arată în comunicare.

Avem astăzi toate condițiile pentru 
a ne îndeplini sarcinile de răspunde
re puse de partid în fața cercetării. 
Analizele temeinice și măsurile adop

tate pentru continua perfecționare a 
activității de cercetare, desfășurate 
sub conducerea nemijlocită a tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, asigură o bază nouă, cu
prinzătoare activității pe care trebuie 
să o desfășurăm în anul 1983, an 
hotărîtor al actualului cincinal.

în continuare, tovarășul GEORGE 
CIUCU, secretarul Academiei Repu
blicii Socialiste România, a prezen
tat comunicarea „O perspectivă 
nouă, mobilizatoare a rolului oame
nilor de știință în asigurarea pro
gresului și păcii", în care se arată 
că, în condițiile existenței unor pu
ternice contradicții specifice lumii 
contemporane, cînd știința insăși se 
caracterizează printr-o dezvoltare si
nuoasă, cînd diferite forțe politice în
cearcă să transforme rezultatele ști
ințelor in mijloace de distrugere și 
de suprimare a vieții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu demonstrează, pe 
baza cunoașterii profunde a realită
ții, că știința și cultura sînt și tre
buie să fie factori importanți in mai 
buna cunoaștere a popoarelor, în 
dezvoltarea unei conlucrări strînse, 
bazate pe principii de egalitate și 
respect, care să aibă drept scop îm
bogățirea tezaurului mondial al cu
noașterii. Subliniind faptul că tovară
șul Nicolae Ceaușescu a evidențiat 
necesitatea colaborării tuturor oame
nilor de știință, astfel incit cuceri
rile gîndirii omenești să fie puse in 
slujba omqiui, a păcii, a dreptății 
și libertății, comunicarea relevă fap
tul că oamenii de știință au dato
ria, în acest context, de a participa 
activ la marile probleme ale veacu
lui nostru.

Președintele României socialiste
— se arată in comunicare — a for
mulat ideea de profundă semnifica
ție, cu larg ecou în întreaga lume 
științifică, de creare a unui orga
nism internațional al oamenilor de 
știință, ca și aceea de constituire de 
comitete naționale, care să militeze 
pentru unirea eforturilor oamenilor 
de știință din întreaga lume într-un 
puternic șuvoi, care să participe la 
soluționarea imperativelor majore 
ale lumii contemporane.

Aflată în fruntea Comitetului na
țional român „Oamenii de știință șl 
pacea11, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prestigioa
să personalitate a vieții politice și 
științifice internaționale, .cunoscută 
și apreciată pentru contribuțiile ex
cepționale la îmbogățirea tezaurului 
științific național și universal, la în
tărirea cooperării internaționale, asi
gură, prin orientările date, înfăptui
rea scopurilor nobile de a uni în
tr-un singur șuvoi eforturile tuturor 
oamenilor de știință in vederea salv
gardării păcii, pentru ca știința să 
slujească numai și numai omul, bu
năstarea și fericirea lui.

Tovarășul ION ANTON, vicepre
ședinte ai Academiei Republicii So
cialiste România, a prezentat comu
nicarea „Știința românească in coo
perarea internațională și schimbul 
mondial de valori11, în care relevă 
concepția secretarului general al 
partidului potrivit căreia știința și 
tehnologia reprezintă una din căile 
fundamentale ale apropierii și coope
rării dintre popoare, ale cunoașterii 
și prețuirii reciproce ale națiunilor, 
ale statornicirii păcii și progresului. 
Acordind științei rolul de factor mo
tor al dezvoltării civilizației umane
— se arată in comunicare — tovară
șul Nicolae Ceaușescu reliefează cu 
pregnanță că menirea cea mai nobilă 
a savanților și oamenilor de știință 
de pretutindeni și din toate dome
niile de activitate este de a face ca 
întregul potențial al științei și teh
nicii contemporane să fie consacrat 
progresului, bunăstării, libertății și 
independenței popoarelor, asigurării 
dreptului suprem al oamenilor la 
viață, la pace.

Comunicarea reliefează marea În
semnătate a simpozionului interna
țional „Oamenii de știință și pacea", 
desfășurat la București, sub înaltul 
patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rolul Comitetului național 
român „Oamenii de știință șl pacea", 
care are în fruntea sa pe tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru om politic și sa
vant de renume internațicnal. Un 
alt eveniment științific de mare 
însemnătate, din ultimii ani, carac
teristic pentru sensurile majore ale 
participării științei românești la 
viața internațională, a fost cei de-al 
XVI-lea Congres internațional de is
torie a științei, desfășurat Ia Bucu
rești, sub înaltul patronaj al tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Prin toate aceste acțiuni, precum și 
prin valoarea teoretică și practică a 
rezultatelor cercetării științifice, pres
tigiul internațional al științei româ
nești a crescut constant și considera
bil, atingînd cote înalte, necunoscute 
în trecut. In acest cadru — a arătat 
vorbitorul — este o cinste pentru noi 
să relevăm că tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu este 
distinsă cu titlul de membru de 
onoare și doctor Honoris Causa a 
peste 30 de instituții științifice de 
mare prestigiu din diferite țări.

Comunicarea relevă apoi rolul cărții 
românești în colaborarea internațio
nală, reliefînd contribuția esențială 
în această direcție a operei tovară
șului Nicolae Ceaușescu, operă care 
este tălmăcită în peste 20 de limbi ; 
se adaugă la aceasta cele peste 100 
de lucrări dedicate de către diferiți 
autori din străinătate personalității 
și activității sale revoluționare, con
stituind o mărturie elocventă a pres
tigiului deosebit de care se bucură 
președintele României în Întreaga 
lume. De asemenea, se reliefează cu 
satisfacție prezența cărții științifice 
românești peste hotare prin lucrări
le de mare valoare științifică ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

în încheierea sesiunii, participants 
au adoptat, intr-o atmosferă entu
ziastă, textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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Odată cu urarea țării-ntregi

Cu munții noștri vom striga: „ Trăiască

Eroul României, veci de veci,

Și-n ani lumină numele să-i crească!"
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Cu fruntea de lumină, 

scrisă-n steme 
îmi laud țara pînâ voi trăi, /
Pămîntul greu de timp ți veșnicie,
Și ctitorii ce-au scris din prima zi 
Acest destin in piatră și in glie,

Cei fără nume ori cu nume scris 
In stemele de frunți ingindurate, 
In lacrima de singe și de vis, 
Pe tîmpla ta, rivnită libertate.

Pe cei dinții și, solidar cu ei,
Pe cei de azi ce le sporiră gindul
Dind trup solar sfințitelor idei
Și duhul libertății intrupîndu-l,

Pe cei de azi și mai ales pe cel 
Ce stă de veghe țării, nins de vreme, 
Cu calda lui privire de oțel
Și fruntea de lumină, scrisă-n steme.

Ion BRAD

Din dragostea 
fierbinte-a tuturor Aș vrea, de-oi izbuti, urarea mea 

Să fie un senin colind de stea :
O stea împodobită și enormă .
închipuind a țării noastre formă.

Cu dalba-i floare poposind pe umăr 
Să ii ureze ani fără de număr 
Cu sănătate și cu voie bună, 
Cutezător să biruie-n furtună.

Pe urmă, poposind a doua oară
Pe umerii ce sprijină o țară
Ce-și taie cale dreaptă peste
Opreliștele drumului, spre creste, —

Să ii ureze să ne fie punte 
Mereu intre prezent și viitor, 
Căci dragostea fierbinte-a tuturor 
Veghează luminoasa-i frunte.

Virgil TEODORESCU

*
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0 URARE UNANIMĂ. IZVORiTĂ DIN CALDUL ÎNDEMN

AL INIMII SI AL CONȘTIINȚEI MUNCITOREȘTI:V > ’ ?
„Să ii cinstim prin fapte 
măreața-i sărbătoare"

VOCAȚIA ISTORIEI

ConducăTor nou de țară nouă, 
ducind la o strălucire neasemuită 
virtuțile străbune ale poporului ale 
cărui aspirații le slujește cu abne
gație revoluționară de o jumătate 
de secol, personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se oglindește în 
sufletul și conștiința poporului în 
lumina puternică a marii iubiri da
torate celui mai ales fiu al națiu
nii și a încrederii nestrămutate că, 
avîndu-1 în frunte, țara noastră va 
parcurge cu pași demni și hotărîți 
drumul pe care ne-a chemat să-i 
urcăm fără șovăire, învingînd orice 
greutăți : un drum măreț de mun
că și luptă în faptele căruia se 
afirmă calitățile celor mulți, însu
șirile cele mai de preț ale omului 
nou, liber și stăpîn pe soarta sa.

In scrisorile și poeziile sosite în 
aceste zile la redacție, oamenii 
muncii dau glas dragostei nețărmu
rite față de secretarul general al 
partidului, hotărîrii ferme de a 
munci strîns uniți pentru împli
nirea mărețelor obiective indicate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„11 vom înconjura mereu cu dra
goste și stimă / Toți fiii-acestui 
neam, toți fiii țării-mumă, / In 
jurul tău uniți vom fi mai tari ca 
stinca / Și-al nostru țel suprem va 
fi de-a pururi : munca" (Emilian 
Corlei, muncitor, Gura Motrului- 
Mehedinți). Cei care ne scriu dau 
glas mîndriei lor legitime că în frun
tea partidului și a țării stă un om în
tre oameni, un fiu al patriei a că
rui consecvență revoluționară și 
devotament patriotic constituie un 
înalt exemplu : „îl știm _ așa, in 
crezu-i neclintit / Conducător vi
teaz de neam și țară / Cincizeci 
de ani de luptă l-au călit / Ca 
pe-un oștean în fapta-i temerară" 
(Constantin Drăcea, profesor. Ale
xandria). „Suflet în sufletul nea
mului", eroul patriei, conducătorul 
partidului nostru întruchipează îm
plinirea celor mai vechi și mai 
scumpe aspirații ale celor mulți în 
care stau „și număr, și putere" : 
„S-a întrupat din veacuri adinei 
ca o fintină / Dorit de neamul nos
tru mereu nedreptățit / Să facă 
țara-ntreagă pe soarta ei stăpînă / 
Și lanuri să rodească pe cîmpuri, 
înmiit" (Emil Gavriliu, comuna 
Breasta — Dolj). Luptător pentru 
libertatea și dreptatea poporului 
încă din anii fragedei tinereți, în- 
fruntînd cu bărbăție prigoana și 
închisorile, cel ce astăzi este în 
fruntea țării a păstrat nestinsă, ca 
pe o scumpă moștenire strămo
șească, flacăra idealului, a credin
ței într-o lume mai bună și mai' 
dreaptă și a luptei necurmate pen
tru înfăptuirea ei : „Ideea se ardea 
precum o flacără străbună / Iar 
peste ani și ani o țară mindră a 
făcut / Luceferii nicicind pe bolta 
ei s-apună“ (Ion Ceacîru, munci
tor, Depoul C.F.R. Craiova). Ver
surile trimise redacției de munci
tori, țărani, intelectuali omagiază 
unitatea dintre partid, patrie și po
por. măreția exemplului luminos 
de identificare deplină a unei vieți 
de militant și conducător cu des
tinul poporului său : „Dedic acest 
poem acelui care / închină viața 
țării ne-ncetat / Român viteaz, 
vestit peste hotare / Demn comu
nist în fapte încercat / Erou de 
viță veche, strămoșească / Cu 
glorii nația și-a-ncununat / El a 
luptat prin noi să se-mnli- 
nească / Visul străbunilor de altă- 
dat' / Stindard al păcii și al ome
niei / Cutezător ne-nvins spre 
viitor / A înălțat destinul României / 
Deasupra timpului nemuritor" (Flo- 
rescu I. Dumitru, muncitor. „E- 
lectroputere" Craiova). Unitatea 
poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general sînt 
cîntate cu emoție și recunoș
tință față de cel care a redat țării

.demnitatea vrednică de gloriosul 
ei trecut, de mărețul ei prezent. 
Oamenii muncii il cinstesc cu 
înaltă recunoștință „Pe intiiul om 
al țării de-o aleasă omenie, / 
Nins de gindul ca in pace să pu
tem să ne-mplinim / Și prin noi 
să urce țara — maica bună Româ
nie, / Către alte culmi de aur în
spre care dîrz suim. / Ne trăiți 
in sănătate, brav conducător de 
tară, / Tînăr să vă fie brațul și 
privirea-n veci senină. / Anii ce-i 
purtați pe umeri să însemne pri
măvară / Stol de dalbe călătoare 
navigînd spre-un timp lumină. / 
...Pașnic ianuarie cerne, peste grî- 
ne dulci ninsori, / Blinda diminea
ța suie-n aerul ce-mbracă slova / 
Și sub raza de lumină izvorind din 
trei culori, / La mulți ani cu sănă
tate, vă transmitem din Moldova" 
(Mihai Lău, Botoșani). O urare ce 
exprimă „cele mai alese sentimen
te de stimă și dragoste ale mele 
și tovarășilor mei de muncă de la 
Oțelăria electrică nr. 1 a Combi
natului metalurgic din Cimpia 
Turzii : Să ne trăiți mulți ani cu 
sănătate / în fruntea țării drag 
conducător / Să duceți mai depar
te a noastră demnitate / întruchi- 
pind voința întregului popor"
(Anca Eugen-Silviu, muncitor). „Vă 
scrie aceste rînduri un țăran 
din comuna Valea Ursului, județul 
Neamț : Dumitru Achiței, și vreau 
să adresez iubitului nostru pre
ședinte o urare de-a noastră, de la 
iară : Ceteraș de pe-a-cest plai / 
nflorit la chip și grai / Zi»i fru

mos precum ni-i vorba / Dulce la 
noi în Moldova / Zi-i din strună 
dulce cint / Să răsune-acest pă- 
mint. / Hai cu toți, -ntreg poporul ! 
Tuneți dragostea și dorul / Acum 
Ia Aniversare / Pentru scumpa 
sărbătoare / Adunați din inimi, 
dară / Cîte-o floare dalbă, rară / 
Să-mpletim cu drag și dor / Cunu
na cununilor / De la noi, fii de 
țărani : / Ceaușescu, la mulți ani!". 
Scrisori sosite din toate colțurile 
țării cuprind o unanimă urare lz- 
vorită din același cald îndemn al 
ininjii : „De aici din depărtare / 
Din ținutul ardelean / Primiți a 
noastră urare / Fiu născut pe plai 
oltean / Astăzi noi, întreg Ardea
lul / Români, maghiari și germani / 
Tari ca stinca, iuți ca valul / Vă 
urăm toți : La mulți ani ! / Vă 
urează muncitorii și toți fiii de ță
rani / Cei ce sintem talpa țării / 
Vă urează «La mulți ani !»“ (Ilie 
Ceclan, muncitor, întreprinderea 
,,Electroceramica“-Turda). Pacea lu
mii, pacea fiecărui popor dor
nic să-și afirme nestînjenit drep
tul la viață, dornic să-și creas
că fiii sub albastrul cerului
senin are în tovarășul Ceaușescu 
un neobosit militant admirat
și stimat în lumea Întreagă : 
„Cu rădăcini înfipte adine în glia 
țării / Duceți idei de pace, de.bi- 
ne-n largul zării, / O lume vă res
pectă, o lume vă stimează / pen
tru gindirea vie, pentru conștiința 
trează. / Prin glasul dumneavoas
tră răsună azi în lume / Voința ro
mânească. credința-n vremi mai 
bune / Cînd fără arme, bombe, ra
chete nucleare / Mai bună și mai 
dreaptă va fi lumea sub soare / în 
zi de sărbătoare, in ziua cea solem
nă, / Primiți urarea noastră, cea 
sinceră și demnă : / Să ne trăiți cit 
țara, cit marea, cit lumina / Să 
vă-nflorească viața ca-n primăveri 
grădina !“ (Mioara I. Ionescu, pro
fesoară, comuna Cernișoara — Vîl- 
cea).

...Sînt, toate acestea, expresii 
simple șl emoționante ale senti
mentelor cu care țara Întreagă 11 
înconjoară pe secretarul general al 
partidului, fiul cel mai iubit al po
porului român.

Țara, poporul sărbătoresc una din 
cele mai fascinante personalități 
umane și politice, in aceeași vreme 
viu grăitoare pentru aspirațiile din- 
totdeauna ale întregului nostru po
por și covîrșitor determinantă pen
tru viitorul lui comunist.

România modernă a cunoscut, din 
fericire, mari personalități politice 
integrate tulburător istoriei ei prin 
acte patriotice unice ; în toate, spi
ritul de sacrificiu pe altarul ideii 
de patrie, de țară, de unitate națio
nală, de neatirnare, de progres fiind 
atit de strîns și de exemplar legat 
de ideea mare a izbîndirii unei na
țiuni căreia vremea i-a fost, dra
matic, de atîtea ori potrivnică.

Personalitatea umană și politică a 
întiiului Președinte al României so
cialiste care azi, odată cu ziua de 
naștere, își aniversează cinci de
cenii de luptă revoluționară este 
însă una categoric singulară : forța 
cu care s-a impus nu numai po
porului român, ci și lumii politice 
contemporane, prin vocația istoriei 
la scară planetară, se constituie în 
dimensiunea fundamentală, defini
torie a acestei personalități unanim 
recunoscute în ipostaza de lider 
hotărîtor reprezentativ al cauzei 
mondiale a noii ordini economice 
și a salvgardării păcii. Dar mai 
întîi vom însemna recunoscători 
faptul tulburător cum, la fel ca în 
toate împrejurările cînd poporul 
nostru a trebuit să ridice la timp 
și, aș spune, miraculos, din sinul 
lui conducătorul de care atunci isto
ria lui avea nevoie pentru ca aceas
tă istorie să fie a lui și numai a 
lui, și istoria modernă a României 
și-a aflat în președintele Nicolae 
Ceaușescu nu numai purtătorul de 
cuvînt mistuit de patima iubirii de 
tară, ci și noul ctitor, ctitorul comu
nist care și-a asumat cutezător des
tinele neamului, continuînd strălu
cit marea tradiție a vizionarilor 
convinși că nici un sacrificiu nu 
este și nu poate fi prea mare în 
lupta pentru propășirea patriei.

Ideea vizionarismului în politica 
românească, mereu altfel și nu o 
dată tragic continuată sub semnul

Era la Țebea, într-o toamnă. Era 
spre seară și soarele se făcea tot 
mai mult de aur. In jurul mor- 
mîntului lui Avram Iancu stă
teau tăcuți, vegheau ca niște 
făclii vii, un grup de școlari. Nu 
erau triști, erau transfigurați, e- 
moția ce îi stăpînea se învecina 
cu fericirea. Priveau tunurile, cele 
două tunuri adevărate ce străjuiesc 
somnul eroului și lespedea de 
marmură, unică în toți Apusenii 
unde mormintele sînt de pămînt și 
crucile de lemn, lespedea pe care 
moții au dorit-o voievodală, pe mă
sura măreției celui ce continua sâ 
fie întru eternitate Craiul lor. 
Cădeau frunze veștede la Țebea, 
dar copiii nu erau triști, veneau 
foarte de departe, dar nu simțeau 
nici oboseala, erau doar transfigu
rați pentru că, asemenea moților, 
ei știau că eroul rămîne viu întru 
eternitate. O singură clipă, mai 
înnegurată decît umbrele serii ce 
coborau pe Crișul Alb, o undă de 
tristețe a fîlfîit pe fețele copiilor 
și li s-a sălășluit în inimi atunci 
cind bătrînul care le vorbea le-a 
arătat Gorunul aproape stins de 
alături. Pentru că Gorunul nu 
era un arbore oatecare, pierdut 
în anonimatul sihlelor, ci o ființă 
cu tranșantă individualitate : Go
runul lui Horea.

Dar iată că a venit .un bărbat și 
a sădit un gorun tînăr, în tulpina 
căruia, zi cu zi, primăvară cu pri
măvară, se întrupează vigoarea ne
pieritoare a bătrinului Gorun al lui 
Horea. Gest simbolic, nu unic însă. 
Pe acel bărbat l-am văzut adesea 
cu lopata în mînă, punînd temelie 
unor mari și trainice edificii. L-am 
văzut prin holde de grîu sfărmînd 
spicul mășcat în palme, cîntărind, 
cu sensibilitatea pe care numai 
palma țăranului o are, din măsura 
aproape imponderabilă a cîtorva 
boabe de grîu, bogăția nesfîrșită a 
bărăganelor țării. L-am văzut prin
tre ape dezlănțuite apocaliptic, tra- 

hotărîtor al luptei pentru unitate 
națională, nu și-a aflat niciodată 
insă o mai curajoasă și fericită în
coronare, necontenit amintind ve
ghea țărănească a flăcărilor pe 
culmi, ca in această istorie din 
Epoca Ceaușescu a României, nu
mită astfel și nu întîmplător pentru 
că în cei optsprezece ani care au 
trecut de la venirea la puterea po
litică a lui Nicolae Ceaușescu, 
timpul nostru istoric a părut să se 
dilate pînă la a cuprinde combustia 
unui întreg popor, dornic, firește, 
să-și recupereze istoria cu idealu
rile mereu aflate sub zodia visului 
îndepărtat. Mărturia mea e una de

Dinu SARARU

conștiință lucidă și sînt convins că 
severitatea timpului — așezînd toa
te la locul lor și măsurînd faptele 
cu acel cîntar de gheață care ne 
aduce aminte tuturor înțelepciunea 
care spune neîndurător: „cu cît 
sîntem, atîta sîntem" — va consa
cra acești ultimi optsprezece ani 
din istoria modernă a României, 
emblemați cu numele Nicolae 
Ceaușescu, și cei ce vor veni sub 
aceeași emblemă victorioasă, ca pe 
un crug unic, cînd vocația construc
ției libere a patriei, simbolică pen
tru destinul nostru, și-a dobîndit, în 
sfîrșit, marea și meritata răsplată 
în ctitoria socialistă.

Așa va rămîne, pentru totdeauna, 
în istorie, faptul că acest nume, 
România, a devenit un simbol al 
cutezanței națiunilor lumii, indife
rent de forța și de mărimea lor, 
de a fi ele însele și de a înceta să 
mai fie argumentele oarbe ale atî- 
tor eșichiere politice, al cutezanței 
și izbîndei popoarelor lumii de a 
fi nu mari sau mici, ci pur și sim
plu popoare și națiuni libere și in
dependente, stăpîne pe soarta lor. 
Așa va consacra istoria lumii con
temporane faptul că ideea de re
spect reciproc și de neamestec și 
de respingere a amenințării cu for

DEMNITATEA ȚĂRII
sînd cu gesturi decise diguri de 
apărare a vieții și căminelor ame
nințate de stihii.

L-am văzut pe acel bărbat mî- 
nuind și alte unelte mult mai subti
le și mult mai greu de stăpînit. 
L-am văzut elaborînd strategia și 
tactica vieții unei întregi națiuni, 
pe pămîntul moștenit din strămoși, 
între fruntariile firești, națiune ce 
nu dorește altceva decît să trăias
că și să muncească în pace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, secretarul general al Par-

Vasile REBREANU

tidulul Comunist Român, a afir
mat în nenumărate rînduri și a 
subliniat foarte de curînd că un 
popor fără istorie este ca un copil 
orfan care nu-și cunoaște părinții, 
că cea mai prețioasă avuție națio
nală este trecutul nostru.

Am trecut prin mari încercări. 
Glia atît de pașnică a patriei a fost 
de atîtea ori dată pîrjolului, pă
mîntul a fost zguduit de cutremu
re și cutremurat de copitele hoar
delor năvălitoare, de șenile și 
obuze. Ne-au hăituit apele și focul. 
Dar nici un cataclism nu poate fi 
mai nimicitor decît acela care, ne
văzut dar tenace, ar urmări sâ ne 
facă să ne pierdem propria identi
tate. legitimitatea noastră în spa
țiul geografic al planetei și în 
curgerea istoriei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a redat, între atîtea 
alte drepturi, pe acela de a rosti 
cu demnitate numele martirilor 
neamului, de a păși cu emoție șl 
respect spre locurile sacre ale pa
triei — la Țebea sau la Putna, la 
Mărășești sau la Moisei. Ne-a re
dat dreptul la cîntecele care au 
îmbărbătat pe cei ce au căzut șl au 
învins la Plevna șl la Grivița, la 

ța și ideea de egalitate a tuturor 
națiunilor lumii în fața răspunderii 
pentru viitor și ideea rolului hotă
rîtor al națiunilor mici și mijlocii 
în salvgardarea păcii au izvorît, în 
acest spațiu mioritic, și au fost ex
primate cu atîta forță și cuceritor 
de către un șef de stat român, re
cunoscut azi pentru ințelepciunea 
cu care s-a aflat la temelia unora 
din cele mai îndrăznețe acte de 
bunăînvoire și pace și a unor dia
loguri internaționale ce păreau, alt
fel, pînă nu demult de neimaginat.

Cu toată luciditatea cerută mar
torului, dar și mărșăluitorului re
voluției, autorul acestor rinduri 
vine să spună că încă sintem prea 
aproape de incendiul istoriei pen
tru a înțelege pe deplin tot ce a 
însemnat și înseamnă faptul că la 
cîrma politică a României, după 
toate tratatele și convențiile și în
țelegerile parafate la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial, se 
află omul politic Nicolae Ceaușescu, 
așezat categoric în continuarea ma
rii tradiții a conducătorilor po
porului nostru și venit să împli
nească exemplar voința de liberta
te și de independență și de pro
pășire a unui popor confruntat 
veacuri de-a rîndul cu dramatica 
realitate a „bietului om aflat sub 
vremi". Și iată, azi, o țară întrea
gă își hotărăște eâ, vremea. Să a- 
dăugăm cu mîndrie la acestea că 
în istoria politică a României mo
derne vocația națională a lozincilor 
comuniste a devenit și ea o reali
tate favorabilă nouă și ea este, de 
asemenea, opera hotărîtoare a comu
nistului român Nicolae Ceaușescu.

Iată de ce îl sărbătorim azi și 
cu nestrămutată convingere că prin 
el voința noastră de mai bine, 
de bunăstare, de pace, de liberta
te, voința noastră de a înfăptui un 
socialism al belșugului, se va îm
plini ca operă a noastră, comună. 
Sărbătorim astfel, azi, una din cele 
mai fascinante personalități umane 
și politice ale istoriei noastre, în 
aceeași vreme definitorie pentru 
aspirațiile dintotdeauna ale poporu
lui român și covîrșitor determinantă 
pentru viitorul lui comunist.

Mărășești și la Oituz, la Oarba de 
Mureș și la Cărei, ca noi să trăim, 
să fim uniți, să fim liberi, la 
cîntecele în care este cuprinsă în
săși ființa noastră: Deșteaptă-te 
române, Pe-al nostru steag e scris 
unire, Tricolorul.

De cite ori lumina triumfătoare 
a tricolorului se înalță deasupra 
frunților noastre și de cîte ori in 
sufletele noastre răsună acordurile 
triumfale ale acestui cîntec, ridicat 
de președintele României la rangul 
suprem de Imn național, ne a- 
mintim cu înalt respect că, prin 
voința acestui mare bărbat, Nicolae 
Ceaușescu, ne-a fost restituită pe 
deplin cea mai de preț avuție : 
demnitatea de om.

învățat cu greutățile, învățat și 
să le învingă, poporul nostru, toți 
fiii patriei, uniți sub același cer, 
văd în secretarul general al parti
dului un exemplu luminos, un 
conducător pe care-1 înconjoară cu 
dragoste și stimă.

Luna ianuarie are pentru poporul 
român semnificația înnoirii, împli
nirii și altitudinii spirituale. E 
Anul Nou, dar e și 24 Ianuarie, 
înfăptuirea visului multisecular al 
unirii, dar e și 15 ianuarie, ivirea 
Luceafărului tutelar al poeziei ro
mânești. Și iată că, la 26 ianuarie, 
în anul Unirii celei mari și defi
nitive și in preajma zilei Unirii din 
1859, poporul român și l-a născut 
pe Nicolae Ceaușescu, cel ce avea 
să-i consfințească dreptul și la 
unire, și la lumina niciodată pieri- 
toare a Luceafărului.

îngemănate în cuget și simțiri, 
aceste mari sărbători simbolizează 
însăși identitatea dintre aspirațiile 
cele mai adînci și mai înalte, cele 
mai fierbinți și mai perene ale 
poporului nostru cu gîndul și 
fapta cutezătoare și străbătătoare 
în timp ale fiului său, ale condu
cătorului său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

Din inimă, omagiu
Să ne trăiți, 

Tovarășe președinte, 
De-aici din sat de pe 

colină, 
Din fabrică, de pe ogor, 
Din vîrf de munți, din sin 

de mină, 
Din sufletul nemuritor 
Cu drag în drum spre 

primăvară 
Pentru ogor să-l semănăm 
Și noi țăranii de la țară 
Mulți ani-lumină vă urăm 
Și multă, multă sănătate

De veghe mereu la Tricolor 
Făuritor de oameni, intransigent dar bun, 
Ajuns pe culmi înalte, poporului voință
M-ai învățat — oriunde pun braț și minte pun, 
Să nu am altă țintă decît să pot să spun : 
„Eu mi-am iubit Partidul cu sinceră credință!”.

Toți anii vieții demne i-a pus în slujba vieții I — 
Din ei, cincizeci — in slujba acestei țări de dor... 
Voi, frați ai mei, voi, ctitori, in rînduri cu poeții 
Veniți, ca-n vîrf de munte, și slavă aduceți-i 
Bărbatului de veghe mereu la Tricolor I

Flori marelui
Am cules flori de cîmpie 
In buchet, să-l dăruiesc 
Eroului vieții noastre 
Și frumos să-i mulțumesc.

Am cules floare de munte 
Cu sclipire de izvor,
Să o dau celui ce-n luptă 
Ne-a creat un viitor.

Cu lumina
V-aduc dinspre părinți, plin de sfială 
rotund omagiu, pîinea aburită 
și sarea picurată de vechi datini 
într-un șervet de pace învelită.

Aduc prin glasul meu părinții toți, 
oștire-a muncii în tranșeea gliei, 
coborîtori din Iancu, pașnici moți 
ce țin pe umeri stema României.

V-aducem lingă vîrsta pururi vie 
sigiliul sfînt de piatră apuseană, 
inel domnesc din Dacia intîie 
de Ștefan și Viteaz purtat cu fală.

Și vi-l încredințăm așa cum fiii 
părinților păstrează-le lumina, 
sub tricolor aliniați dintiii 
vă vom urma precum corabia, cîrma.

Și-odată cu urarea țării-ntregi 
cu munții noștri vom striga : „Trăiască
Eroul României, veci de veci, 
și-n ani lumină numele să-i crească I"

Ionel TECȘA

erou român!
Ca-n datină noi vă dorim 
Și țara noastră mai departe 
In pace vrem s-o stâpinim. 
Veniți cu rost în rostul 

vremii
Ca primăvara-n anotimp 
In cinstea marilor decenii 
Noi înflorim al vieții cîmp 
Și-acum, cu piine și cu sare 
Cinstim pe-al patriei tărîm 
A dumneavoastră- 

aniversare : 
Să ne trăiți, erou român I

Gheorghița MÂLEANU 
țărancă, Bărbătești - Vîlcea

Ion PRUNOIU 
muncitor

„Electroputere" - Craiova 

fiu al patriei 
Am cules flori din grădina 
Casei unde m-am născut, 
Și le-am adunat-făclie — 
Pentru cel ce-i mîndru scut.

Am cules flori de cuvinte 
Și, din dragoste și dor, 
Eu le dăruiesc, fierbinte, 
Dragului conducător.

Elena ROȘCA 
comuna Sebiș, județul Arad 

sufletului
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Cronica zilei
Luni la amiază, ambasadorul Re

publicii Populare Ungare la Bucu
rești, Barity Miklos, a organizat o 
întîlnire prietenească cu prilejul îm
plinirii a 35 de ani de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și Ungaria.

Au luat parte tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
membri ai conducerii M.A.E.

★
Luni după-amiază a avut loc In 

Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie româno-india- 
nă, cu prilejul Zilei naționale a In
diei, în cadrul căreia scriitorul Aurel 
Dragoș Munteanu a prezentat impre
sii de călătorie din această țară. Au 
fost vizionate apoi filme documen
tare indiene.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Asociației de 
prietenie româno-indiană, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, un numeros 
public.

Au fost de față Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul' Indiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

A apărut 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 2/1983
Numă- este consacrat omagierii 

e 50 de de activitate revoluționa
ră a tova.ășului Nicolae Ceaușescu 
și aniversării zilei sale de naștere.

Sub genericul : „Omagiul întregu
lui partid, omagiul Întregului popor" 
sint cuprinse următoarele articole : 
Concepție științifică realistă asupra 
strategiei dezvoltării economice a ță
rii ; Preocupare constantă pentru 
adîncirea democrației muncitorești, 
pentru întărirea statului socialist ; 
Promotor strălucit al Valorilor edu
cative, patriotice ale istoriei ; Origi
nalitate, profunzime, spirit dialectic 
în abordarea problemelor teoretice 
și practice ale construcției socialiste ; 
Militant pentru afirmarea umanis
mului revoluționar ; O politică ex
ternă în slujba independenței națio
nale și progresului social, a păcii și 
colaborării intre popoare.

Rubrica „Dezbateri- prezintă : 
„Contribuția P.C.R., a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei 
despre națiune și relațiile naționale 
în lumea contemporană".

tv
PROGRAMELE 1 și i

11,00 Telex
11,05 Copiii clntă patria, partidul, con

ducătorul iubit
11,30 Călătorie prin țara mea. Scorni- 

ceștl — istorie și contemporaneitate
11,55 Așa se-arată țării, azi, partidul. 

Spectacol de poezie și muzică
12,35 Uniți in cuget și-n simțiri... Docu

mentar
16.30 F. Ceaușescu stemă și drapel — 

cintece patriotice si revoluționare.
In jurul orei 17,00 — Transmisiune 

directa de la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România : Aduna
rea solemnă consacrată omagierii 
a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România

10,00 Telejurnal
20.30 Omagiu. Film documentar. Comen

tariul Nicolae Dragoș șl Dinu Să- 
raru. Regia : Virgil Calotescu

>1,30 Din inimă un cint partidului și 
țării. Concertul festiv al formații
lor muzicale ale Radloteleviziunil 
Române

£2.15 Telejurnal

budapesta: Întîlnire prieteneasca
MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI 
UE ACTIVITATE REVOLUȚIONARA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

SI ANIVERSARII ZILEI SALE DE NAȘTERE
Pe diferite meridiane ale globului continuă seria manifestărilor pri

lejuite de omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere - ex
presie a interesului viu față de personalitatea și concepția politico- 
socială a conducătorului partidului și statului nostru, față de marile 
realizări obținute de poporul român pe multiple planuri de activitate 
sub conducerea și îndrumarea sa. In alocuțiunile rostite la aceste ma
nifestări, vorbitorii evidențiază caracterul creator, profund patriotic al 
activității neobosite a șefului statului român în slujba înfloririi multilate
rale a țării, a bunăstării poporului ei, a păcii și înțelegerii între popoare. 
Este evocată contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea problemelor fundamentale cu care este confruntată omenirea 
și se arată că de numele lui e legată transformarea României într-un 
factor proeminent pe arena politică internațională.

BEIJING 24 (Agerpres). — In ca
drul lectoratului de limbă și litera
tură română de la Institutul de 
limbi străine din Beijing a fost 
organizată o manifestare omagială.

Despre importanța evenimentului 
a vorbit prof. univ. Yang Shunxi, 
șeful catedrei de limba și literatura 
română, care, evocînd momente din 
viața celui omagiat, a arătat că „To
varășul Nicolae Ceaușescu este un 
fiu incercat al poporului român 
care, incă din fragedă copilărie, și-a 
legat viața și activitatea de desti
nele acestuia, a luptat împotriva 
exploatării și asupririi, pentru 
independența și suveranitatea na
țională". „După eliberarea țării, în
deosebi după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., marile succese obținute 
de poporul frate român în edifi
carea socialistă a țării sînt indiso
lubil legate de activitatea neobosită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de gindirea sa creatoare, de acțiu
nile sale".

La manifestare au participat re
prezentanți ai conducerii institutu
lui, profesori, studenți, membri ai 
Ambasadei române.

Studenții chinezi au recitat în 
limba română poezii din lirica pa
triotică contemporană. A fost vizio
nată o expoziție de carte cuprin- 
zind opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu această ocazie a fost donat 
catedrei de limba și literatura ro
mână un set de cărți cuprinzînd 
volume din opera teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. din isto
ria patriei noastre, de literatură 
beletristică etc.

PHENIAN 24 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc festivitatea des
chiderii oficiale a sâptămînii fil
mului românesc, prilejuită de oma
gierea a 50 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversarea zilei sale 
de naștere.

La festivitatea de deschidere au 
participat Cian Ciol, adjunet-al mi
nistrului culturii și artei, Kim U 
Zong, vicepreședinte al Comitetului 
pentru relații culturale cu străină
tatea, Kim Miong Ho, director ge
neral adjunct în Ministerul Cul
turii și Artei, Cion Du Hion, pre
ședintele Societății de difuzare a 
filmelor din Coreea.

In cuvintările rostite la festivi
tate, adjunctul ministrului culturii 
și artei și ambasadorul român, 
Constantin Iftode, au subliniat ac
tivitatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cei 50 de ani 
de cînd se află în primele rînduri 
ale comuniștilor români, clarviziu
nea cu care, analizează și rezolvă 
problemele complexe ale făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate, unitatea dintre cuvint și 

faptă, dinamismul, operativitatea, 
profunzimea, marea putere de mun
că, spiritul de dreptate și echita
tea ce-1 caracterizează.

în același timp, s-a subliniat 
atenția deosebită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă solu
ționării marilor probleme interna
ționale și îndeosebi realizării dez
armării și edificării păcii și secu
rității în Europa și în lume, lichi
dării subdezvoltării și instaurării 
unei noi. ordini economice inter
naționale, soluționării tuturor pro
blemelor conflictuale pe calea tra
tativelor, întăririi prieteniei și co
laborării între toate statele.

Referindu-se la personalitatea 
conducătorului partidului și statu
lui român, adjunctul ministrului 
culturii și artei a arătat că „dato
rită devotamentului cu care slu
jește interesele partidului și statu
lui său ca fiu devotat și conducă
tor eminent al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
un remarcabil om politic care se 
bucură de o înaltă stimă și apre
ciere.

în calitate de conducător al 
partidului și statului român, stima
tul și iubitul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu a făcut trei vizite ofi
ciale de prietenie în țara noastră, 
a dezvoltat relații de strînsă priete
nie cu tovarășul Kim Ir Sen, 
marele conducător al poporului 
nostru, și are merite deosebit de 
mari în dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Coreea".

VIENA 24 (Agerpres), — La se
diul cultural al asociației „Unirea 
— prietenii României din Austria" 
a avut loc, în prezența unui nu
meros public, o manifestare oma
gială.

în cuvîntarea ținută cu acest pri
lej, ing. August Ograjensek, direc
tor executiv al asociației, a evi
dențiat că Nicolae Ceaușescu, „ur- 
mind politica marilor săi inalntași, 
iubește mai presus de toate liber
tatea și independența țării, pentru 
care s-au jertfit vitejii voievozi 
iubitori de țară și eroii războiului 
pentru independență și ai celui 
pentru reîntregirea patriei. Extin- 
zind pe plan internațional aceste 
principii, conducătorul statului ro
mân a apărat cu vigoare dreptul 
inalienabil al tuturor națiunilor de 
a-și făuri singure destinele, potrivit 
voinței proprii, și de a avea acces 
liber și nestingherit la toate cuce
ririle științifice și tehnice ale ci
vilizației mondiale".

în continuare, vorbitorul a arătat 
că „președintele statului român, 
denunțind fără Încetare urmările 
catastrofale ale războiului și ale 
cursei înarmărilor, luptă pentru 

eliminarea definitivă a războaielor 
ca metodă de rezolvare a conflicte
lor internaționale, pentru întărirea 
rolului O.N.U. ca factor decisiv în 
politica mondială, pentru instaura
rea unei noi Ordini economice vi- 
zind lichidarea subdezvoltării și ac
celerarea progresului economico- 
social în toate țările lumii".

„Datorită contribuției pe care 
marele om de stat o aduce la re
zolvarea pe plan mondial a proble
melor fundamentale cu care este 
confruntată omenirea contempora
nă — a spus el — România socia
listă s-a făcut cunoscută și apre
ciată peste hotare, iar prezența ei 
a devenit tot mai activă și mai 
eficace in viața internațională, în 
activitatea O.N.U. și în alte orga
nisme și la conferințe internațio
nale, continentale ori mondiale, 
care se străduiesc astăzi să edifice 
pacea și securitatea popoarelor, ca, 
de pildă, Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa de 
la Helsinki, reuniunile ce au 
urmat-o la Belgrad și Madrid".

în încheierea manifestării, pre
ședintele asociației „Unirea", Vin- 
zenz Przypolski, a dat citire tele
gramei de felicitare adresate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

A fost de față ambasadorul 
României în Austria, Octavian 
Groza.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Luni, 
la Beirut a avut loc o conferință 
de presă, organizată de Ambasada 
română, in colaborare cu Sindicatul 
lucrătorilor din presă din Liban.

La conferință, care s-a ținut la 
sediul ambasadei, au luat parte 
Melhem Karem, președintele Sin
dicatului lucrătorilor din presă din 
Liban, redactor-șef al revistei 
„Revue du Liban" și al cotidianu
lui „Al Bairaq", reprezentanți ai 
Parlamentului libanez, Ministerului 
Informațiilor, precum și ziariști de 
la principalele redacții ale ziarelor 
și revistelor de limbă arabă și 
franceză din Beirut. De asemenea, 
s-au organizat o expoziție de carte, 
Ia loc de cinste fiind prezentate 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, precum și o expoziție 
de fotografii ce ilustrează aspecte 
din activitatea președintelui Româ
niei și realizările obținute de po
porul român în cei 18 ani de cind 
în fruntea partidului și a statului 
nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cuvintul său, Melhem Karem 
a subliniat că poporul libanez, 
mijloacele de informare în masă 
din Liban aduc președintelui Româ- 
niei un călduros omagiu și se aso
ciază cu deosebită stimă și consi
derație acestei sărbători a poporu
lui român cu un sentiment de re
cunoștință față de poziția construc
tivă a conducătorului partidului și 
României socialiste de largă co
laborare cu toate țările lumii, cu 
țările arabe, de sprijin și solidari
tate cu cauza poporului libanez, de 
apărare a independenței, suvera
nității și integrității teritoriale a 
Libanului. El a evocat relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare 
existente intre cele două țări și 
popoare, subliniind în mod deose
bit sprijinul țării noastre acordat 
Libanului în domeniul formării de 
cadre, concretizat în existența unul 
important număr de studenți în 
universitățile din România.

Ambasadorul țării noastre la 
Beirut, Florea Chițu, a evocat pe 
larg marile realizări otoținute de 
poporul român de cînd în fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu — perioa
da cea mai fertilă și mai bogată 
în realizări din întreaga istorie a 
României.

TOKIO 24 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc o adunare oma
gială organizată sub auspiciile 
Grupului parlamentar de prietenie 
Japonia—România, Asociației de 
prietenie Japonia — România și 
Ambasadei române, ca o dovadă 
elocventă a înaltului prestigiu in
ternațional de care se bucură pre
tutindeni marea personalitate și 
vasta activitate a șefului statului 
român.

Despre viața și personalitatea 
șefului statului român au rostit alo
cuțiuni Atsushi Naono, profesor la 
Universitatea Tokio, și ambasadorul 
țării noastre, Radu Bogdan, care 
au evidențiat neobosita activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vocația sa de pace și prietenie, ini
țiativele de o deosebită forță pil
duitoare în domeniul dezarmării, 
consecvența și principialitatea cu 
care militează continuu pentru in
dependență și suveranitate în rela
țiile internaționale.

Au fost prezente personalități 
politice nipone, printre care Susu- 
mu Nikaido, secretar general al 
Partidului Liberal Democrat, de 
guvernămînt, Ichio Asukata, pre
ședintele Comitetului Central Exe
cutiv al Partidului Socialist din 
Japonia, Seiichi Tagawa, președin
tele partidului Noul Club Liberal, 
Tomio Nishizawa, vicepreședintele 
Prezidiului C.C. al Partidului Co
munist Japonez, Setsu Shiga, secre
tar general al Grupului parlamen
tar de prietenie Japonia—România, 
Han Duk Su, președintele Comite
tului Central Permanent al Asocia
ției generale a coreenilor rezidențl 
in Japonia.

Cu același prilej a fost inaugura
tă o expoziție de carte cu opere 
reprezentative din gindirea politică 
și filozofică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care s-a bucurat de un 
viu interes în rîndul celor prezenți.

ATENA 24 (Agerpres). — La 
Atena, la librăria „Krinos" de pe 
lingă Casa de cultură a prieteniei 
eleno-române a fost deschisă o 
amplă expoziție de carte consacra
tă operei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apărută în limba ro
mână și în numeroase limbi străine.

Un loc aparte il ocupă lu
crările apărute in Grecia pri
vind operă și personalitatea pre
ședintelui României : albumul
„România — Ceaușescu", volumul 
„Demiurgul României noi" și 
„Nicolae Ceaușescu — România în 
fața viitorului", cele cinci volume 
ale ciclului „România și lumea 
contemporană", precum și volume
le „Pace și colaborare în Balcani 
și în întreaga lume", „Politica ex
ternă a României : pace, indepen
dență și colaborare internațională", 
„Democratizarea relațiilor interna
ționale", cuprinzînd cuvîntări și in
terviuri ale președintelui Româ
niei. Este prezentat, de asemenea, 
volumul recent apărut la edi
tura „Krinos" Întitulat „Nicolae 
Ceaușescu — pace și dezarmare".

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — La 
Ambasada Republicii Socialiste 
România de la Budapesta a avut loc 
o întîlnire prietenească, cu prilejul 
împlinirii a 35 de ani de la încheierea 
primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între 
România și Ungaria.

La întîlnire au participat Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al

Președintele Portugaliei a hotărît dizolvarea 
parlamentului și organizarea de alegeri anticipate

LISABONA 24 (Agerpres). — In
tr-o cuvîntare televizată, președin
tele Portugaliei, Antonio Ramalho 
Eanes, și-a anunțat hotărîrea de a 
dizolva Adunarea Republicii (par
lamentul) și de a organiza alegeri 
generale anticipate pentru soluțio
narea crizei guvernamentale create

Dezvoltarea economiei U.R.S.S. in 1982
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică a U.R.S.S. privind îndeplini
rea planului de stat pe 1982 — in
formează agenția T.A.S.S. Venitul 
național — se arată — a crescut cu 
2,6 la sută în comparație cu anul 
1981, iar producția industrială cu 2,8 
la sută.

Subliniind că a fost depășit planul 
anual la producția de gaze, cărbu
ne, mașini-unelte de așchiat, mijloa
ce de automatizare și la alte produ
se, comunicatul relevă că spori
rea producției la o serie de mărfuri

Evoluția economiei
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică a R.P. 
Polone a dat publicității cifrele pre
liminare ilustrînd cele mal impor
tante procese, fenomene și tendințe 
constatate în economia națională in 
1982, informează agenția P.A.P. Se 
menționează că anul trecut a mar
cat frinarea tendințelor de declin ale 
producției materiale, înregistrindu-se, 
începînd din luna august, o creștere 
treptată. In 1982, venitul național a 
fost mai scăzut decît în 1981. Pro
ducția realizată în sectorul socialist 
al economiei naționale (în prețuri 
constante) a scăzut față de 1981 cu 
2 la sută (in industria prelucrătoare 
— cu 3 la sută), dar în cea extrac
tivă a sporit cu 11 la sută. Față de 
anul 1979, producția realizată a fost 
mai mică cu 16 la sută. Comparativ 
cu 1981, a crescut substanțial produc
ția de huilă, de lignit, de energie 
electrică, cupru electrolitic, tractoa-

e scurt
I SENTINȚELE ÎN „PROCESUL 
I MORO". Un tribunal din Roma a 

pronunțat luni sentințele în cel 
I mai mare proces din Italia din pe- 
1 rioada postbelică intentai membri- 
I lor grupării autointitulate „Brigă

zile roșii", acuzați de participare 
I la 17 răpiri de persoane, printre 
| care și a fostului lider al Partidu

lui Democrat Creștin, Aldo Moro, 
I precum și la acțiuni teroriste sau 

indreptate împotriva ordinii de stat. 
Din numărul total de 63 de acuzați, 

132 au fost condamnați la pedeapsa 
cea mai mare prevăzută de legis
lația italiană, închisoarea pe viață.

| AUTODIZOLVAREA UNEI 

R. P. Ungare, Istvan Roska, adjunct 
al ministrului, funcționari superiori 
din M.A.E. ungar.

Cu același prilej, la ambasada țării 
noastre la Budapesta a fost organi
zată o expoziție de carte românească, 
în care se prezintă, la loc de frun
te, lucrări din gindirea social-politică 
a președintelui Nicolae Ceaușescu.

prin demisia cabinetului Plnto Bal- 
semao.

Potrivit Constituției portugheze, 
consultarea electorală urmează să 
aibă loc într-un interval de 90 de 
zile de la dizolvarea Adunării Repu
blicii.

a fost frinată de carențe în organiza
rea muncii, în aprovizionarea tehni- 
co-materială, în funcționarea trans
porturilor, precum și de întreruperile 
în aprovizionarea cu energie electri
că a întreprinderilor.

Documentul relevă că producția 
agricolă a crescut, in anul trecut, cu 
4 la sută, în comparație cu anul 1981, 
și că resursele de cereale ale sta
tului asigură integral aproviziona
rea populației cu pîine și produse 
de panificație.

Totodată, se menționează că la 1 
ianuarie 1983 populația U.R.S.S. a 
fost de 271 200 000 locuitori.

poloneze in 1982
re, Îngrășăminte fosfatice și azotice, 
ciment. Mai mică decît în 1981 a fost 
producția de cocs, gaze naturale, de
rivate din petrol, zinc, aluminiu. S-a 
înregistrat o foarte bună producție 
de zahăr, dar a scăzut producția 
celor mai multe bunuri de larg con
sum. Productivitatea muncii pe an
gajat s-a situat sub nivelul celei 
din 1979.

In agricultură, achizițiile de cerea
le pentru consum au reprezentat 
circa 2,7 milioane tone, cu 80 la sută 
mai mult decît în 1981, dar situîn- 
du-se sub nivelul prevederilor de 
plan. Din cauza situației nefavorabile 
în domeniul furajelor, în 1982 s-a 
constatat o tendință de stagnare a 
producției animaliere.

în 1982, volumul exporturilor a fost 
cu 10 la sută mai mare decît în anul 
precedent, iar al importurilor — cu 
10 la sută mai scăzut

n
FORMAȚII POLITICE SPANIOLE. I 
Partidul de acțiune democratică | 
din Spania (P.A.D.) a hotărît să 
se autodizolve, în vederea integră- ■ 
rii membrilor săi în Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.M.S.), de guvernămînt, infor
mează agenția France Presse.

REUNIUNEA ORGANIZAȚIEI 
ȚĂRILOR EXPORTATOARE DE | 
PETROL (O.P.E.C.), desfășurată la 
Gem 'a, s-a încheiat luni, fără ca 
parti ipanții să fi ajuns la un 
acord asupra problemelor legate I 
de s ’bilirea unui preț unic la li- I 
vrăr - de țiței și a cotei fiecărui 
stat embru. i

Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-șociaje a patriei

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
ÎNTREPRINDEREA TEXTILA PITEȘTI 

către toate întreprinderile din Industria ușoară
Puternic însuflețit de mărețele obiective 

stabilite pentru actualul cincinal de Con
gresul al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, ferm hotărit să transpună 
în fapte indicațiile date recent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea Textila — Pitești chea
mă Ia întrecere pentru depășirea planului 
pe anul 1983 toate întreprinderile din in
dustria ușoară, angajindu-se să realizeze 
următoarele :

1. Depășirea planului producției nete cu 
3 la sută și al producției-marfă vindută și 
încasată cu 1,5 la sută.

2. Depășirea cu 4 la sută a sarcinilor de 
plan la export, în condițiile realizării unei 
structuri sortimentale de țesături la nivelul 
exigențelor pieței mondiale, creșterii mai 
accentuate a eficienței economice.

3. Creșterea peste prevederile planului 
cu 3 la sută a livrărilor de mărfuri la fondul 
pieței.

4. Creșterea ponderii produselor noi și 
repioiectate în totalul producției-marfă la
55 la sută, față de 48 la sută cit s-a realizat 
în anul 1982. Vor fi create și asimilate in 
fabricație, peste plan, cel puțin 60 articole 
noi și reproiectate, în peste 500 desene și 
poziții coloristice, ce vor fi realizate cu 
consumuri reduse de materii prime și ma
teriale și finisaje superioare.

5. Depășirea cu 1 la sută a planului de 
calitate prin extinderea tehnologiilor avan
sate, introducerea peste plan a 5 tehnologii 
noi și creșterea exigenței controlului de 
calitate pe toate fazele de fabricație.

6. Asimilarea peste plan a unui număr 
de 20 repere de piese de schimb care se 
importă și recondiționarea de piese de 
schimb în valoare de peste 1 milion lei față 
de nivelul planificat.

7. Depășirea cu 2 la sută a productivității 
muncii planificate, prin : aplicarea unui nu
măr de 7 studii privind organizarea supe
rioară a producției și a muncii ; îmbunătă
țirea indicelui de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil al personalului mun
citor cu 1 la sută ; creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor cu 2 la sută ; 
perfecționarea și ridicarea nivelului de ca
lificare a întregului personal muncitor.

8. Valorificarea în procesul tehnologic a 
180 tone materiale recuperabile.

9. Reducerea cu 2 lei a cheltuielilor totale 

și materiale planificate la 1 000 lei produc- 
ție-mârfă, prin diminuarea consumurilor 
normate cu 10 tone bumbac fibră, 20 tone 
fire de bumbac și tip bumbac, 200 MWh 
energie electrică și 10 000 mc gaze naturale.

10. Depășirea planului de beneficii cu 8 
milioane lei, prin reducerea cheltuielilor 
de fabricație și sporirea producției-marfă.

11. Creșterea indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor cu 0,6 la sută față de 
plan, prin îmbunătățirea activității de în
treținere și reparații și a aprovizionării 
locurilor de muncă.

12. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale personalului muncitor. în acest scop 
vom spori cu 150 numărul de locuri la can-

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE GURBĂNEȘTI, 
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

către toate unitățile agricole cooperatiste
Bucur!ndu-se din plin de sprijinul pu

ternic al partidului și statului, cooperativa 
noastră, prin munca neobosită a tuturor 
cooperatorilor, mecanizatorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, a celorlalți oameni ai 
muncii, in frunte cu comuniștii, a obținut 
în anul 1982 rezultate bune la toți indica
torii. Astfel, producția globală planificată a 
fost depășită cu 5,5 milioane lei, produc
ția netă cu 5 milioane lei, veniturile coope
ratorilor au fost mai mari cu 20 la sută 
față de 1981, iar la fondul de dezvoltare 

al cooperativei s-au alocat importante sume 
din beneficii, valoarea fondurilor fixe la 
100 ha teren arabil ajungînd la peste 
1 250 000 lei. Am obținut pe terenuri neiri
gate producții medii la hectar de 5 300 kg 
de griu. 6 300 kg de orz, 12 000 kg de po
rumb boabe — iar de pe o suprafață de 
63 ha o medie de 21 500 kg porumb știuleți 
— 2 700 kg de floarea-soarelui, aproape
55 000 kg sfeclă de zahăr și altele. In 
zootehnie am realizat 3 500 litri lapte pe 
vacă furajată la întregul efectiv, de 500 ani
male. Ca urmare, am livrat suplimentar la 
fondul de state 6 900 t cereale și peste 5 000 t 
de alte produse de la culturile tehnice și 
industriale, cooperativa incasînd suplimen- 

tină ; vom realiza o linie de autoservire 
și se va îmbunătăți microclimatul în secții
le de producție. De asemenea, se vor lua 
măsuri preventive pentru reducerea îmbol
năvirilor și îmbunătățirea stării de sănătate 
a oamenilor muncii.

Colectivul de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la întreprinderea Textila-Pitești, 
sub conducerea organizației de partid, este 
hotărît să acționeze cu devotament, abnega
ție și răspundere pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan și angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă in anul 1983, 
adueîndu-și astfel contribuția la înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a țării spre comunism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

tar venituri bănești de peste 5,1 milioa
ne lei.

Hotărîți să ne aducem întreaga contribu
ție la înfăptuirea noii revoluții agrare, pu
ternic mobilizați de indicațiile prețioase 
cuprinse in Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general ai Partidului 
Comunist Român, la Conferința Națională 
a partidului și in expunerea la plenara 
lărgită a Consiliului Național al Agricultu
rii, cooperatorii, mecanizatorii și specialiș
tii din cooperativa agricolă de producție 
Gurbănești, județul Călărași, întruniți in 
adunare generală, au dezbătui, cu inaltă 

răspundere patriotică și exigență revoluțio
nară, sarcinile ce le revin pe acest an și, 
analizind cu spirit gospodăresc posibilită
țile de creștere continuă a producțiilor și 
veniturilor, adresează tuturor unităților 
agricole cooperatiste din țară o însufleți- 
toare chemare la întrecerea socialistă pen
tru realizarea și depășirea planului pe anul 
1983. Deplin conștienți că astfel participăm 
la înfăptuirea programului de dezvoltare a 
agriculturii, a programelor speciale și prio
ritare adoptate de recenta plenară a Con
siliului Național al Agriculturii, ne anga
jăm să înfăptuim următoarele obiective :

1. Folosirea rațională a fondului funciar, 
creșterea suprafeței arabile și mărirea po
tențialului productiv al pămîntului prin : 
terminarea organizării teritoriului pe în
treaga suprafață arabilă, irigarea în sis
tem local a 180 ha, executarea la timp și 
de calitate a tuturor lucrărilor agricole ; 
creșterea suprafeței arabile a cooperati
vei cu încă 30 • ha, prin reducerea și mic
șorarea drumurilor ' inutile, ameliorarea 
unor terenuri neproductive, cultivarea in
tegrală a terenurilor din incintele gospodă
rești ; executarea lucrărilor de afînare a 
solului pe 500 ha și administrarea a 15 000 t 
de îngrășăminte naturale pe încă 400 ha ; 
folosirea intensivă a loturilor personale ale 
cooperatorilor, și îmbunătățirea structurii 
culturilor din cadrul acestora.

2. Acordînd maximă atenție aplicării 
tehnologiilor moderne, folosind soiuri și 
hibrizi de înaltă productivitate, asigurînd 
la toate culturile o densitate optimă pină 
la recoltare și prin participarea efectivă a 
tuturor locuitorilor la muncă, în sectorul
producției vegetale 
neirigat :

vom obține pe teren

Creșteri
AngajamentCultura _ kg/ha _ față de 

plan
■ ~- kg/ha —

— Griu 5 500 800
— Orz șl orzoaică 6 500 1 500
— Porumb 12 500 5 000
— Floarea-soarelui 3 500 840
— Sfeclă de zahăr 60 000 20 000
— Legume 35 000 10 000
— Fasole 2 000 600
— Soia 3 000 , 600

Pe o suprafață de 300 ha vom realiza 
peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar.

3. In sectorul producției animaliere 
vom realiza următoarele efective și pro
ducții :

— 1 010 taurine, cu 225 capete peste plan, 
din care 550 vaci și juninci, cu 54 capete 
peste plan, realizînd o producție medie de 
lapte pe vacă furajată de 4 000 litri, cu 
500 litri peste plan și un spor în greutate 
vie de 100 tone peste plan ;

— 2 600 ovine din rasele „tigaie" și 
„spancă", cu 500 capete peste plan, iar de 
la fiecare oaie tunsă vom realiza în medie 

5 kg de lină, cu 1 kg peste plan.
Toate acestea vor fi realizate prin creș

terea indicelui de natalitate la 88 la sută la 
vaci și juninci și 105 la sută la ovine. Vom 
dezvolta o puternică bază furajeră, reali
zînd, printre altele, de pe 275 ha cultivate 
cu lucernă, o producție de fin de 10 000 kg 

substanță uscată la hectar, cu 2 000 kg 
peste plan.

Vom sprijini membrii cooperativei agri
cole, pe toți locuitorii comunei, în creș
terea animalelor, în așa fel incit să se de
pășească efectivele existente cu 200 tau
rine, din care 75 vaci și juninci și cu 1 500 
ovine. Se va acționa astfel ca, pînă la 
sfîrșitul anului 1984, să nu mai avem nici 
o gospodărie personală a membrilor coope
ratori care să nu aibă cel puțin o vacă 
pentru lapte 10 oi, un porc, 15 găini ouătoa- 
re, 50 pui pentru carne, iepuri, viermi de 
mătase și altele, atît pentru satisfacerea 
cerințelor autoaprovizionării, cit și pentru 
vinzarea unor cantități cit mai mari la fon
dul de stat.

4. Contribuția cooperativei la fondul de 
stat.

Produsul U/M Total Din care t 
peste plan

— Griu tone 3 000 540
— Orz și orzoaică tone 700 300
— Porumb boabe tone 6 850 2 350
— Floarea-

soarelui tone 978 235
— Sfeclă

de zahăr tone 5 850 2 500
— Fasole tone 600 180
— Legume

de cimp tone 3 600 555
— Soia tone 750 150
— Carne tone 280 80
— Lapte hl 13 400 1 000
— Lină kg 7 500 1 500

Din activitățile industriale șl prestările 
de servicii vom realiza venituri de 5 700 000 
lei, cu 2 500 000 lei peste plan.

5. Aplicînd cu fermitate noul mecanism 
economico-financiar vom asigura creșterea 
eficienței economice a activității în toate 
sectoarele de producție, a fondului de dez
voltare și retribuire, realizarea obiectivelor 
de investiții. Vom depăși cu 10 174 000 lei 
valoarea producției globale planificate pe 
1983, în condițiile în care cheltuielile ma
teriale vor fi reduse cu 1 500 000 lei.

Condiție esențială a creșterii în ritm sus
ținut a puterii economice a cooperativei 
noastre, a nivelului de trai al cooperato
rilor, fondul de dezvoltare va fi mai mare 
cu 5 000 000 lei față de 1982, la care se vor 
adăuga peste 500 000 lei contribuția indivi
duală a cooperatorilor și a celorlalți oa
meni ai muncii din unitate, ca parte so
cială, astfel îneît valoarea fondurilor fixe 
la 100 ha teren arabil va ajunge la 1 450 000 
lei, utilizîndu-se numai pentru dezvoltarea 
sectoarelor direct productive ; vom construi 

un grajd cu o capacitate de 250 capete 
pentru creșterea tineretului femei in sec
torul de taurine, precum și două saivane 
pentru creșterea a 2 500 mieluțe de rasă 
superioară ; vom pune în funcțiune un 
complex de panificație cu o capacitate de 
5 tone producție zilnică ; vom spori numă
rul de animale de tracțiune, adăugind încă 
50 de atelaje celor existente.

Fondul de retribuire va spori cu 20 la 
sută față de 1982, astfel incit un lucrător 
va realiza în medie, anual, 33 000 lei în 
zootehnie, 25 000 lei în legumicultură și 
peste 20 000 lei în cultura mare. Vom asi
gura concedii plătite Ia un număr de 320 
cooperatori care lucrează cel puțin 300 
zile calendaristice și vom trimite la trata
ment în stațiuni balneoclimaterice 60 
cooperatori.

6. Sub conducerea organizației de 
partid, consiliul de conducere, cadrele din 
cooperativă vor desfășura o susținută ac
tivitate politică și organizatorică pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a conștiin
ței socialiste, întărirea spiritului de ordine 
și disciplină, creșterea răspunderii tuturor 
față de realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate. Tot
odată, vom acționa pentru ridicarea pregă
tirii profesionale a tuturor cooperatorilor, 
mecanizatorilor și a celorlalți oameni ai 
muncii din cooperativă, prin învățămîntul 
agrozootehnic de masă, cursuri profesio
nale, învățarea conducerii tractorului și 
mînuirii mașinilor agricole, calificarea în 
meserii necesare modernizării procesului 
de producție, organizarea de schimburi de 
experiență între formațiunile de muncă 
pentru generalizarea metodelor înaintate. 
Consiliul de conducere va antrena un nu
măr cit mai mare de cooperatori în forma
ții proprii, pentru a participa la Festivalul 
național „Cintarea României" și la întrece
rile din cadrul „Daciadei".

Ferm convinși că toate unitățile agricole 
cooperatiste vor primi cu însuflețire che
marea noastră, cooperatorii, mecanizatorii 
și specialiștii din cooperativa agricolă 
Gurbănești vor face totul pentru îndepli
nirea angajamentelor asumate în între
cerea socialistă pe 1983 — an hotărîtor în 
realizarea sarcinilor pe întregul cincinal — 
adueîndu-și o contribuție mereu sporită la 
realizarea programului autoconducerli șl 
autoaprovizionării teritoriale, la propășirea 
economico-socială a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

ADUNAREA GENERALA A COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE GURBĂNEȘTI, 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
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AMPLU ECOU INTERNAȚIONAL BL ACTIVITĂȚII TOVflBASULUI NICOUtf CERUSESCif
CONSACRATE CAUZEI PftCII, DEZARMĂRII, ÎNȚELEGERII ÎNTRE POPOARE
In semn de profund omagiu și înaltă prețuire 

revoluționară si aniversării zilei de* ’ <•
în Olanda a apdrut volumul:

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 
naștere a președintelui României

în Grecia a apârut volumul:

„NICOLAE CEAUȘESCU
- un militant realist al timpurilor 

noastre pentru dezarmare șipace“
Amplu! șir a! manifestărilor de omagiere peste hotare a 50 de ani de activi

tate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și a aniversării zilei sale de 
naștere inserează și apariția in Olanda a unui nou volum consacrat gindirii nova
toare și activității neobosite desfășurate de șeful statului român, contribuției sale 
deosebite la cauza păcii și ințelegerii între popoare. Intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU 
— un militant realist al timpurilor noastre pentru dezarmare și pace", volumul a 
apărut in editura „B. R. Griiner B. V. Publishers", sub semnătura ziaristului olandez 
de renume Jehan Kuypers.

„NICOLAE CEAUȘESCU
- pace și dezarmare"

în mesajul adresat președintelui Repu
blicii Socialiste România cu ocazia pu
blicării volumului, Jehan Kuypers își ex
primă fericirea de a fi elaborat această 
lucrare consacrată „ideilor umanitare ale 
Domniei Voastre referitoare Ia pacea și 
securitatea lumii, la o împărțire mai dreap
tă a bunurilor deținute de globul nostru 
pămintesc".

„Excelență — scrie autorul — sînt con
vins că analiza pe care am făcut-o pri
vind politica Domniei Voastre consacrată 
păcii va găsi răsunet in opinia publică 
olandeză. Și poporul nostru are aceleași 
idealuri de pace și securitate ca și Excelența 
Voastră".

In încheierea mesajului său, Jehan 
Kuypers scrie : „Excelență, Vă rog să 
primiți această carte ca semn al recunoș
tinței mele față de atitudinea umană pe 
care Domnia Voastră o manifestă față de 
toate popoarele lumii, ca un simbol modest 
al urărilor mele de fericire și viață în
delungată, urări pe care vă rog să le pri
miți cu ocazia marcării a peste cinci de
cenii de activitate revoluționară și în 
preajma aniversării vîrstei de 65 de ani.

Doresc Excelenței Voastre sănătate de
plină, succese și fericire, de asemenea și 
soției Domniei Voastre, Elena, și copiilor 
Domniei Voastre".

Lucrarea este constituită din două părți, 
în prima parte sînt publicate extrase din 
toasturile rostite de președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și regina Iuliana a Olandei, cu ocazia vi
zitei întreprinse de suverana olandeză în 
tara noastră, în mai 1975.

Partea a doua cuprinde o bogată cule
gere de texte din opera președintelui Re
publicii Socialiste România.

în „Cuvîntul înainte", expunlnd moti
vele care l-au determinat să elaboreze a- 
ceastă lucrare, Jehan Kuypers scrie : „în 
mai puțin de zece ani am avut onoarea să 
întîlnesc de trei ori pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. De trei ori am putut discuta 
timp îndelungat cu Domnia sa.

Am reușit să-1 cunosc și să-1 apreciez 
ca pe un român iubitor de patrie, însufle
țit de o dublă misiune : edificareă socia
lismului pe plan național și consolidarea 
păcii pe plan internațional. Simțul său 
realist încununează aceste două idealuri.

Concepția sa referitoare la socialism este 
o problemă internă. în schimb, politica sa 
externă se sprijină pe principii care ar 
trebui să constituie un bun comun și pen-

HICOLAE CSĂimCU
Een militante realist van 

OTîxe lijdi die xich îrwei 
voor ontwapening en vrede

tru cei care doresc evitarea unui război și 
înlăturarea armelor nucleare".

Tendințele actuale în procesul destinderii, 
inițiativele României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, propunerile formulate 
și susținute în cadrul unor foruri inter
naționale dedicate securității și cooperării 
în Europa și în întreaga lume, precum și 
cu prilejul multiplelor întîlniri ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat 
fac obiectul unei analize profunde.

în capitolul „Românii — un popor con
știent de sine", Jehan Kuypers evocă tre
cutul de luptă pentru libertate, atașamen
tul față de ideea independenței naționale 
a poporului nostru.

„Președintele Ceaușescu — un om 
realist, un om din popor" — este capito
lul în care sînt prezentate momente din 
viața și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în strinsă interdependență cu e- 
voluțiile economice, politice și sociale ale 
României, evidențiindu-se afirmarea sa ca 
eminent militant și gînditor revoluționar a- 
tașat idealurilor de libertate socială și na
țională ale poporului român, activitatea sa 
intensă, multilaterală, plină de pasiune ce 
o desfășoară în slujba progresului și 
prosperității țării noastre, pentru cauza ge
nerală a păcii și colaborării internaționa
le, inajtul prestigiu de care se bucură șeful 
statului nostru, ce a intrat in conștiința 
lumii ca o personalitate de prim rang 
a vieții politice contemporane.

După ce întreprinde, pe parcursul mai 
multor capitole, o analiză a unor evoluții 
pe plan internațional în perioada postbe
lică, relevînd proporțiile absurde și peri
colele grave ale cursei înarmărilor, îndeo
sebi nucleare, Jehan Kuypers, în capitolul 
intitulat „Strategia românească", eviden
țiază politica constantă a României socia
liste, a președintelui Nicolae Ceaușescu de 
statornicire a unui sistem durabil de rela
ții noi de pace, securitate și cooperare 
între state, realismul inițiativelor țării 
noastre referitoare Ia modalitățile practice 
de înfăptuire a destinderii, dezarmării și 
păcii. Amintind că președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat, încă de la ve
nirea la conducerea partidului și statului 
nostru, „plin de curaj, împotriva mentali
tății de război și împotriva concepției de a 
negocia de pe poziții de forță", autorul re
levă că „președintele Ceaușescu poate fi 
numit precursorul actualei mișcări de 
protest" împotriva înarmărilor și scoate în 
evidență că „întreaga lui politică externă 
este orientată spre pacea mondială".

Subliniind că „președintele Ceaușescu 
a elaborat un sistem de principii și măsuri 
pașnice și realiste pentru menținerea su
veranității tuturor statelor, a neamestecu
lui în treburile interne ale acestora, pen
tru dezarmarea reciprocă și desființarea 
treptată a blocurilor militare", Jehan 
Kuypers scrie : „Filozofii și sociologii au 
reflectat îndelung asupra mijloacelor cu 
care se poate realiza pacea. Concepția pre
ședintelui Ceaușescu evidențiază că națiu
nea este sufletul unui popor și că ea tre
buie să-și mențină caracteristicile sale in
dividuale. Suveranitatea este legată în mod 
foarte strîns de dreptul de a trăi în liber
tate. Unitatea națională constituie o garan
ție pentru această libertate, ea este corpul 
în care se află sufletul și nu trebuie afec
tată in nici un caz".

Volumul, de peste 300 pagini, editat în 
condiții grafice excelente, se încheie cu o 
suită de fotografii prezentînd imagini de la 
întîlnirile pe care președintele Republicii 
Socialiste România le-a avut cu șefi de 
stat și de guvern din diferite țări ale lumii.

ATENA 24 (Agerpres). - In aceste zile, in care întregul nostru popor și, 
împreună cu el, numeroșii săi prieteni de pe toate meridianele globului omagiază 
50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniversează 
ziua sa de naștere, la Atena a văzut lumina tiparului un nou volum din gindirea 
politică a conducătorului partidului și statului nostru : volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU - pace și dezarmare", dedicat unei coordonate esențiale a neobositei 
activități a șefului statului nostru — lupta pentru preintimpinarea războiului și asi
gurarea păcii. Prefața poartă semnătura cunoscutului om politic elen llias lliou, 
președintele partidului Uniunea Democratică de Stingă, iar tălmăcirea textului 
volumului - publicat în condiții grafice deosebite de editura ateniană „Krinos" - 
o fost asigurată de Tasos Soukas.

Cuprinzînd texte selectate din cuvîntări, 
expuneri, articole și interviuri, volumul 
prezintă cititorilor ideile și tezele novatoare, 
soluțiile profund realiste, de o largă rezo
nanță internațională, avansate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în /această problemă 
fundamentală a epocii noastre.

„Pacea — aspirație supremă a poporului 
român, a tuturor popoarelor lumii" este de
altfel titlul semnificativ al primului din 
cele zece capitole ale volumului.

„Cu deosebită bucurie prezint, pentru a 
treia oară in Grecia, o carte a prietenului 
meu, Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Bucuria mea 
este cu atit mai mare cu cit această carte 
tratează o problemă vitală pentru existența 
și viitorul omenirii — problema păcii și 
dezarmării. Aceasta, firesc, interesează în
treaga lume, in special țările mici, printre 
care România și Grecia", se relevă în pre
față,

„In condiții internaționale grele nu numai 
pentru România, ci și pentru întreaga lume, 
președintele român propune și aplică o po
litică justă, constructivă, care corespunde 
pe deplin cerințelor epocii noastre. A con
tribuit mult la apărarea valorilor civiliza
ției omenirii, s-a ridicat împotriva nenoro
cirilor apărute, împotriva urii și discordiei, 
precum și împotriva tendințelor celor mai 
puternici de a domina pe cei mai slabi. 
Politica sa este pătrunsă de o mobilizare 
consecventă a obiectivelor fundamentale ale 
politicii externe ce prevăd promovarea ega
lității intre națiuni, salvgardarea și conso
lidarea păcii", relevă președintele partidu
lui Uniunea Democratică de Stînga. „In 
România există o mare mișcare pentru 
destindere internațională și pace, care nu 
poate decit să folosească întregii lumi și, 
bineînțeles, și țării noastre".

Ilias lliou subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu „a remarcat că astăzi 
nu este suficient ca popoarele să facă 
numai declarații de bunăvoință, declarații 
cu caracter general pentru pace; se așteaptă 
fapte concrete, acțiuni concrete care să 
conducă la destindere, la dezvoltarea colabo
rării și păcii între popoare. El consideră 
că toate popoarele, mari și mici, trebuie 
să acționeze în această direcție, deoarece 
răspunderea pentru cauza păcii revine in 
egală măsură tuturor statelor lumii".

Sînt scoase în evidență luările de pozi
ție ale președintelui României privind mij-

loacele și scopurile imediate ale dezarmă
rii, prioritatea absolută a dezarmării nu
cleare, necesitatea stringentă a „înghețării" 
și a limitării bugetelor militare și a arma
mentelor, realizarea unui sistem stabil de 
securitate și cooperare în Europa, lichida
rea subdezvoltării și înfăptuirea unei noi 
ordini economice și politice.

Președintele Nicolae Ceaușescu, scrie 
Ilias lliou. „subliniază necesitatea intensi
ficării acțiunilor și a luptei comune a po
poarelor, a maselor populare, a tuturor 
forțelor democratice și progresiste pentru 
instaurarea unui nou model de relații in
ternaționale, pentru o politică de indepen
dență națională, destindere, dezarmare și

EIPHNH

■

&

pace, pentru oprirea cursei Înarmărilor și 
pentru prevenirea unui nou război mon
dial. în mod special se subliniază că popoa
rele — care duc pe umerii lor povara uria
șelor cheltuieli militare și care, 'tețcazul 
unei noi confruntări mondiale ar de
plătit un inimaginabil tribut de s 4i — 
cer să se desfășoare o hotărîtă și aa plă ac
țiune pentru dezarmare, înainte de a fi 
prea tîrziu.

Prin mai multe citate din cuvîntări. in
terviuri și articole ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, autorul prefeței accentuează 
ferma convingere a președintelui României 
că „popoarele dispun de forța necesară, că 
stă in puterea lor să impună o politică 
nouă, de egalitate, democratică, să opreas
că cursa înarmărilor, să asigure trecerea 
la dezarmare, pace și colaborare interna
țională".

„Problemele păcii, apărarea și consolida
rea ei pe scară internațională dețin un loc 
distinct și constant între multele aspirații 
ale politicii României, acordindu-li-se de 
aceea prioritatea care decurge din necesi
tatea imperioasă a momentului actual, cînd 
războiul nuclear, prin respingerea alterna
tivei păcii, ar însemna distrugeri apoca
liptice la scara întregii noastre planete".

„Numele președintelui român este strîns 
legat pe plan internațional de dezideratul 
vital al oamenilor pentru pace și conlucra
re și ca atare această activitate este des
fășurată nu numai pentru binele tării sale, 
ci și pentru binele întregii umanități", sub
liniază autorul, adăugind : „România, 
prin glasul conducătorului său. a făcut cu
noscut întregii lumi că s-a consacrat prin
cipiilor păcii, dezarmării, renunțării la for
ță și la amenințarea cu forța, neamestecu
lui in treburile interne ale altor țări, solu
ționării politice a diferendelor, pe calea 
dialogului și mobilizarea la scară mondială 
pentru aplicarea lor. Pozițiile sale fată de 
toate problemele internaționale sînt con
structive.

Edificiul păcii mondiale nu poate fi rea
lizat dacă nu sînt respectate cu cea mai 
mare strictete independenta și suveranita
tea tuturor statelor, deplina lor egalitate, 
indiferent de mărimea, spațiul geografic pe 
care îl ocupă acolo unde istoria le-a fixat".

„Avind in vedere faptul că in epoca 
noastră salvgardarea păcii constituie pro
blema fundamentală. România se pronun
ță consecvent în favoarea opririi cursei 
înarmărilor, care reclamă uriașe și costisi
toare cheltuieli și amplifică pericolul cioc
nirilor armate, cum se întîmplă cu noile 
arme și, în mod concret, cu cele cu rază 
medie de acțiune, care produc neliniște în 
zonele unde sînt instalate. După cum ve
dem din această carte, președintele român 
vorbește in mod repetat și insistent despre 
uriașele și copleșitoarele poveri, suportate 
cu greu de popoare, inclusiv de români, in 
condițiile accelerării cursei înarmărilor. 
Președintele român însă arată calea de ur
mat pentru îmbunătățirea generală a con
dițiilor de viață în întreaga lume" — re
levă cunoscutul om politic grec. „El arată 
că lumea are nevoie de o luptă deschisă, 
sinceră, pentru dezarmare și pace, pentru ca 
omenirea să-și asigure un viitor mai bifn".

„Merite incontestabile în promovarea 
nobilelor idealuri ale umanității44

„Proeminentă personalitate politică, 
de mare prestigiu international44

HAGA 24. — Trimisul Ager
pres, Nicolae Chilie, trans
mite : La Haga a avut loc, 
luni, o adunare festivă, în ca
drul căreia a fost lansat volu
mul „Nicolae Ceaușescu — un 
militant realist al timpurilor 
noastre pentru dezarmare și 
pace".

La ceremonie au luat parte 
autorul cărții, Jehan Kuypers, 
directorul editurii care a tipă
rit lucrarea, Roland Griiner, 
președintele Comisiei de poli
tică externă a parlamentului 
Olandei, Jn Kter Beek, perso
nalități de seamă ale vieții po
litice olandeze, senatori și 
membri ai Camerei Deputați- 
lor, oameni de știință, cultură 
și artă.

Luînd cuvîntul, autorul căr
ții, JEHAN KUYPERS, a evo
cat motivațiile ce l-au deter
minat să elaboreze această lu
crare. avînd la bază o bogată 
documentație, și pe care a scri- 
s-o ca urmare a impresiilor 
profunde produse de persona
litatea si gîndirea politi
că ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pe care a avut fe
ricitele prilejuri să-1 întîlneas- 
că de trei ori în ultimul dece
niu. El a arătat că hotărîrea 
sa de a elabora lucrarea dedi
cată șefului statului român și 
de a înfățișa, pe această cale, 
poporului olandez viziunea 
realistă și cuprinzătoare a 
conducătorului României asu
pra problemelor păcii șl de
zarmării a izvorît înainte de 
toate din Înțelegerea valorii 
universale și a însemnătății de 
prim ordin pe care o au pen
tru poporul olandez, ca și pen
tru celelalte popoare ale lu
mii, principiile și modalitățile 
practice așezate de președin
tele Nicolae Ceaușescu, cu 
înaltă responsabilitate, cu 
realism și curaj politic inega
labile, la temelia destinderii, 
stabilității și păcii.

„Ii admir pe președintele 
Nicolae Ceaușescu — a arătat 
Kuypers — pentru atașamen
tul său la idealul suprem al 
păcii, pentru preocuparea sa 
constantă, dovedită prin mul
tiple acțiuni concrete, prin 
inițiative de mare răsunet, 
avind ca obiectiv reducerea 
încordării in viața internațio
nală, eliminarea confruntării, 
preintimpinarea unei confla
grații nucleare pustiitoare și 
salvgardarea păcii. Consider 
că, prin gîndirea sa politică și 
prin activitatea practică în 
slujba păcii, conducătorul ro
mân face dovada unui auten
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tic umanism și a unei concep
ții profund democratice asu
pra organizării relațiilor inter
naționale".

„In etapa actuală, cunoaș
terea in întreaga lume a opi
niilor președintelui României 
privind căile de menținere a 
păcii, de prevenire a războiu
lui, de oprire a cursei înarmă
rilor și realizare a dezarmării 
capătă o importanță particu
lară din cauza tensiunilor și 
pericolelor foarte mari acu
mulate în viața internațională. 
In Olanda, în România, în 
celelalte țări europene și de 
pe alte continente, pacea este 
o problemă prioritară pentru 
oamenii simpli. Am ales ca 
subiect ai cărții prezentarea 
gindirii și activității președin
telui Ceaușescu in favoarea 
păcii, deoarece cred că modul 
în care șeful statului român 
abordează această problema
tică este sincer, realist, con
vingător pentru orice om de 
bună credință".

„Cartea pe care am scris-o 
— a relevat, apoi, autorul — 

are menirea importantă de a 
înfățișa cititorilor olandezi 
analizele lucide și responsabi
le ale președintelui Ceaușescu 
asupra situației internaționa’e 
actuale, de o maximă comple
xitate, analize care relevă pe
ricolele existente, dar și -în
crederea in capacitatea facto
rilor politici, a popoarelor, de 
a opri cursul spre încordare 
și război și de a salvgarda pa
cea — bunul suprem al tutu
ror oamenilor de pe pămînt". 
în încheiere, vorbitorul a spus: 
„Sînt bucuros că lucrarea mea 
a putut să apară in preajma 
sărbătoririi de către președin

tele Nicolae Ceaușescu a 50 de 
ani de activitate politică și 65 
de ani de viață. Privesc lucra
rea ca pe un semn al recu
noștinței mele adinei față de 
opera politică a șefului statu
lui român, față de personali
tatea sa impresionantă de 
bărbat de stat proeminent al 
lumii contemporane și doresc 
să transmit președintelui 
Nicolae Ceaușescu, și pe 
această cale, la aniversarea 
sa, urările mele din inimă, de 
sănătate, viață îndelungată și 
fericire pentru folosul atit al 
propriului popor, cit și ai ce
lorlalte popoare iubitoare de 
pace din Întreaga lume".

Intr-o declarație pe care 
ne-a făcut-o cu prilejul cere
moniei lansării oficiale a vo
lumului, prof. dr. BAS DE 
GAAY FORTMAN, senator, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice olandeze, a ară
tat : „Consider că această 
carte este un eveniment edito
rial important și că ea este 
binevenită pentru publicul 
olandez, deoarece președintele 
Nicolae Ceaușescu este prețuit 

de poporul nostru, ca și de alte 
popoare, pentru competența 
înaltă și autoritatea politică și 
morală cu care vorbește des
pre problemele dezarmării și 
păcii. Prin declarațiile, iniția
tivele și acțiunile consecvente 
in favoarea păcii, conducăto
rul României a făcut dovada 
convingătoare că, promovind 
acest ideal, nu sare în vedere 
doar interesele propriului po
por, ci și pe cele ale tuturor 
celorlalte popoare. Cred că 
aici se află și sursa prestigiu
lui inalt și a stimei de care 
se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu in rîndul opiniei 
publice mondiale,".

ROLAND GRUNER, directo
rul și proprietarul editurii 
„B. R. Griiner B. V. Publi
shers", a declarat, la rîndul 
său : „Urmăresc îndeaproape 
politica internă și externă a 
României și manifest o adincă 
admirație față de activitatea 
pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară la con
ducerea treburilor țării dv. și 
pe arena mondială. Din acest 
interes față de realitățile ro
mânești și din aprecierea pro
fundă pe care o nutresc față 
de președintele Ceaușescu a 
izvorit și hotărirea de a publi
ca in editura mea această car
te. Personal sint mindru că 
am avut posibilitatea să public 
această lucrare privind con
cepția despre pace a președin
telui Ceaușescu, cu atit mai 
mult cu cit toată lumea ii 
recunoaște merite incontesta
bile in promovarea acestui 
ideal. Intrucit cartea apare in 
preajma aniversării zilei de 
naștere a domniei sale, folo
sesc prilejul pentru a-i ura 
mulți ani, multă fericire și 
deplin succes în activitatea sa. 
Ii urez ca acțiunea sa perse
verentă pentru prosperitatea 
poporului român, pentru pace 
în Europa și in lume, să fie 
încununată de succes".

La Atena a avut loc pre
zentarea, într-un cadru festiv, 
a noului volum al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La mani
festare au participat conducă
tori ai principalelor partide 
politice din Grecia, membri ai 
guvernului, deputați, oameni 
de cultură și artă, oameni de 
afaceri, ziariști.

In cuvîntul de deschidere, 
IOANNIS ALEVRAS, pre
ședintele parlamentului elen, 
a transmis din partea parla
mentului Greciei calde felici
tări pentru apariția în limba 
greacă a unei noi cărți a pre
ședintelui României, „carte 
care pune în circulație marile 
obiective ale păcii și dezarmă
rii, țeluri supreme ale' popoa
relor român și elen, ale tu
turor popoarelor lumii. Aceste 
țeluri universale — pacea și 
dezarmarea — se concentrea
ză în două simple idei : con
damnarea violenței și salvgar
darea păcii".

„Cartea domnului Nicolae 
Ceaușescu conține o emoțio
nantă chemare la salvarea 
omenirii, la dezarmare și men
ținerea păcii. Această chema
re exprimă, totodată, și adinca 
încredere a poporului elen, a 
tuturor popoarelor in idealu
rile păcii și destinderii și de 
aceea ideile domnului Nicolae 
Ceaușescu au o deosebită im
portanță in rezolvarea pro
blemelor cu care ne confrun
tăm. Anul trecut — a spus 
vorbitorul —, am avut ocazia 
să-i caracterizez pe conducă
torul statului român ca un «mi
sionar al păcii». Astăzi, aceas
tă convingere este susținută 
de numeroasele idei cuprinse 
în cartea «Pace și dezarmare», 
idei pe care le-am auzit și în 
timpul ultimei întilniri perso
nale cu domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu și cu dis
tinsa sa soție, doamna Elena 
Ceaușescu".

„Peste două zile, domnul 
Nicolae Ceaușescu își serbează 
ziua de naștere. Folosesc acest 

prilej pentru a-i transmite 
cele mai calde și sincere urări, 
cu convingerea că aceste urări 
sint ale întregului popor elen, 
pentru binele prieteniei româ- 
no-elene și in special pentru 
idealul păcii in lume, ideal 
pentru care militează cu re
cunoscută consecvență pre
ședintele Ceaușescu".

CONSTANTIN MITSOTA- 
KIS, fost ministru, deputat al 
partidului „Noua Democrație" 
în parlamentul elen, subliniind 
că aprecierile sale «exprimă 
gîndurile și sentimentele tu
turor ", a spus : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu este un 
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eminent militant, un protago
nist al luptei pentru pace și 
dezarmare. Este un politician 
realist, care cunoaște realitatea 
mondială, care acționează nu 
numai in Balcani și în Europa, 
ci și pe plan mondial, ca o 
mare personalitate politică. 
Acestea sînt nu numai apre
cierile mele, ci și ale partidu
lui „Noua Democrație".

în cuvîntul său, GHEOR- 
GHIOS MAVROS, președinte
le Uniunii de Centru, a rele
vat că. astăzi, „conducătorul 
României, domnul Nicolae 
Ceaușescu, se prezintă ca o 
personalitate proeminentă, de 
mare prestigiu international. 
Pretutindeni este recunoscută 
lupta sa pentru dezarmare și 
pace, pentru prietenie și cola
borare între popoare. Acțiu
nile sale in favoarea păcii, a 
înțelegerii și colaborării au de
pășit de mult hotarele spațiu
lui balcanic, căpătind o rezo
nantă mondială. Prin politica 
sa realistă, domnul Nicolae 
Ceaușescu a reușit să păstreze 
și să dezvolte relații excelente 
cu țările din cadrul celor două 
alianțe politico-militare, cu 
țările lumii a treia".

In cuvîntul său, ILIAS 
ILIOU, președintele Uniunii 
Democratice de Stînga din 
Grecia — E.D.A., care a pre
fațat volumul, a spus : „Este 
emoționant să constat că 
un președinte cu atitea pro
bleme și răspunderi, in aceste 
momente dificile ale epocii 
noastre, consideră problema 
păcii și a dezarmării mai pre
sus de orice". După ce s-a 
referit Ia principalele idei 
ale cărții, vorbitorul a spus : 
„In mod realist, președintele 
român promovează o poli
tică justă, constructivă, care 
corespunde pe deplin dezi

deratelor epocii noastre — 
apărarea valorilor civilizației 
umane, lupta impotriva sufe
rințelor desconsiderării valorii 
omului, precum și impotriva 
poziției celor mai tari, care 
vor să guverneze pe cei mai 
slabi.

Poporul român, in perioada 
îndelungatei sale istorii, a în
fruntat invazii distrugătoare, 
războaie. De aceea, poporul 
român consideră că pacea 
este necesară pentru prosperi
tatea sa materială și spiri
tuală".

HARALAMBOS PROTOPA- 
PAS, lider al Partidului So
cialismului Democratic, a rele
vat că „in cartea care ne este 
prezentată astăzi ne sfătuiește 
un adevărat prieten al fiecăru
ia dintre noi și, de aceea, cu 
ocazia frumoasei sale ani
versări, îi urăm să aibă pu
terea de a lupta pentru binele 
tuturor popoarelor, pentru 
salvgardarea păcii pe Pămînt".

în cuvîntul său, GHEOR- 
GHIOS ANDREOPOULOS, se
cretar executiv al Uniu
nii Centrului Democratic — 
E.D.I.K. —, a spus : „Cu ocazia 
lansării cărții domnului 

Nicolae Ceaușescu, remarcăm 
marile idei ale acestui om po
litic pentru pace, dezarmare și 
contra războiului. Doresc ca, 
in numele E.D.I.K., să transmit 
urările cele mai calde celui 
care a contribuit și contribuie 
foarte mult Ia promovarea 
idealurilor de pace și dezar
mare. Doresc, în mod deosebit, 
să subliniez chemarea sa 
fierbinte pentru dezarmarea 
generală, chemare și mod de 
acțiune care l-au consacrat ca 
o personalitate politică de talie 
mondială".

Luind cuvîntul, ANGHELOS 
DIAMANDOPOULOS, mem
bru al Biroului Executiv al 
C.C. al P.C.G. (interior), a 
subliniat că, în Grecia, „este 
bine cunoscută personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul care luptă pentru pacea 
in Balcani, in Europa și in 
lume. în acest context, edi
tarea unei noi cărți a domniei 
sale in limba greacă consti
tuie un eveniment și pentru 
lupta poporului elen pentru 
pace. în această carte nu ve
dem numai o chemare la pace 
și dezarmare, vedem și o pre
ocupare pentru cele mai criti
ce probleme actuale".

Transmițînd, din partea con
ducerii P.C.G., felicitări pentru 
apariția acestei cărți, AMILIA 
IPSILANTOU, membră a C.C. 
al P.C.G., deputată în parla
mentul elen, a salutat în cu
vîntul ei apariția, în limba ;
greacă, a cărții tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „carte de
dicată marii cauze și supremei 
năzuințe a omenirii — apărarea 
păcii și înfăptuirea dezar
mării".

Vorbitorii au transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele lor și al partidelor 
pe care le reprezintă, urări de 
sănătate, viață lungă și succese ' 
în lupta pentru realizarea no
bilelor idealuri cărora șl-a 
consacrat viața.
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